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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14. 

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek 

48 
 

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 03681

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Natural Swiss s.r.o., Bratislava (SK)

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

 ( 541 ) Clean Inside

 ( 511 ) 5    Acaipor étrend-kiegészítők; albumin étrendkiegészítők; alginát étrendkiegészítők; búzacsíra

étrend-kiegészítők; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők

kozmetikai hatással; glükóz étrend-kiegészítők; kazein étrendkiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag

étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők;

 propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 19 00893

 ( 220 ) 2019.03.20.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pécsi Sör

 ( 511 )   32    Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

 ( 210 ) M 19 01122

 ( 220 ) 2019.04.04.

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

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Kemencés

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

 ( 210 ) M 19 02455

 ( 220 ) 2019.08.06.

 ( 731 )  Medical Service Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) CORVIN Egészségközpont

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03446

 ( 220 ) 2019.11.12.

 ( 731 )  Terra NPS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dokkoló

 ( 511 )  7    Italautomaták.

 ( 210 ) M 19 03615

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  ÓRABOX Kft., Tököl (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  14    Órák; Óralapok; Órarugók; Óratokok órák tárolására és bemutatására; Óraházak; Óraüvegek; Óradobozok

órák tárolására és bemutatására, Óraszerkezetek, óraművek; Óramutatók; Óramozgatók, óraforgatók;
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Óraszekrény; Óramutatók órakészítéshez; Óraalkatrészek; Óratokok órákhoz és karórákhoz; Óraszíj kapcsok;

Szíjak órákhoz; Díszdobozok órákhoz; Mozgatószerkezetek órákhoz; Óralapok/számlapok; Fém óraszíjak;

Óraszíjak csatjai; Bőr óraszíjak; Óraszíjak karórákhoz; Nem bőr óraszíjak; Bőrből készült óraszíjak; Méretre

 szabott óratartó tokok; Óraszíjak fémből, bőrből vagy műanyagból.

 35    Órákkal kapcsolatos kereskedelmi tájékoztatási szolgáltatások, online árverési szolgáltatás biztosítása;

reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást, online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése,

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03715

 ( 220 ) 2019.12.06.

 ( 731 )  iSkin Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BŐRESZTÉTA

 ( 511 )  41    Kozmetikai oktatás; gyakorlati képzés; oktatási szolgáltatások kozmetikus [szépségápolási] iskolák

 formájában.

 ( 210 ) M 19 03848

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Letenyei Attila, Tatabánya (HU)

 Veréb Ildikó, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 35    Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök, kis- és nagy kereskedelme, továbbá ruházati

 cikkek, cipők, kalapáruk kis- és nagykereskedelme, és ezen termékek webshopon keresztül történő érékesítése.

 ( 210 ) M 19 03864

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Martell & Co, Cognac (FR)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 20 00071

 ( 220 ) 2020.01.12.

 ( 731 )  Kévés Béla Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 541 ) FloraVita

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 20 00121

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  REMINT Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez.

  36    Ingatlanügyletek, irodahelyiségek bérbeadása.

  37    Építés, építési tanácsadó szolgáltatások, építkezések felügyelete.

 ( 210 ) M 20 00138

 ( 220 ) 2020.01.17.

 ( 731 )  Dellei László György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rozs-Nagy Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Adatbiztonsági szolgáltatások [tűzfalak]; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok,

számítógép hozzáférés és számítógépes tranzakciók számára; hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése;

számítógép biztonsági fenyegetés elemzés adatok védelméhez; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez;

számítógépes kriminalisztikai szolgáltatások; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy

adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos [informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógéprendszerek figyelése

 biztonsági céllal; technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére.

 ( 210 ) M 20 00197

 ( 220 ) 2020.01.23.

 ( 731 )  Spiegelberg István Károly, Somlójenő (HU)

 ( 541 ) SPIEGELBERG

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

 ( 210 ) M 20 00300

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  Prókai Zoltán, Miskolc (HU)

 Zakar Ildikó, Miskolc (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Mandulaolaj.

5    Albumin étrendkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; bébiételek; búzacsíra

étrend-kiegészítők; csukamájolaj; diasztáz gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás

ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; fogyasztó tabletták; glükóz étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj

étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;

 protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 20 00367

 ( 220 ) 2020.02.06.

 ( 731 )  Dragoni-Mayer Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása

kártyás hűségjutalmazási rendszerrel, hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások, értékesítési

promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése révén, üzleti segítségnyújtás, menedzseri és

 adminisztratív szolgáltatások.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 20 00386

 ( 220 ) 2020.02.07.

 ( 731 )  Juno Therapeutics, Inc., 1200 Seattle, Washington (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények daganatos megbetegedések és autoimmun betegségek kezelésére; gyógyszer

készítmények limfóma kezelésére; gyógyszerkészítmények citokin termelődésmegakadályozására; az

immunrendszer működését szabályozó gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészetikészítmények daganatos

betegségek kezelésében történő felhasználásra; gyógyszerészeti és biológiai készítmények immunterápiás

felhasználásra, a T-sejt terápiát is beleértve; sejtek gyógyászati vagy klinikai használatra; főként sejtekből álló

 diagnosztikai készletek orvosi vagy klinikai felhasználásra.

 ( 210 ) M 20 00464

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök, barna, lager, porter és ale.

 ( 210 ) M 20 00465

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Iparban használatos ragasztók.

  16    Ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztók irodai vagy háztartási célokra.

  17    Ragasztószalagok nem irodai, orvosi vagy háztartási célokra.

 ( 210 ) M 20 00466

 ( 220 ) 2020.02.14.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CROCODILE

 ( 511 )  1    Iparban használatos ragasztók.

  16    Ragasztószalagok irodai, kézműves vagy háztartási célokra; ragasztószalagok.

 ( 210 ) M 20 00468

 ( 220 ) 2020.02.14.

 ( 731 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k, Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz (italok); izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok (nemgyógyászati célokra);

smoothie-k (gyümölcs vagy zöldségitalok); szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek (italok); friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;

 gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 20 00492

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 00512

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjas Attila, Budapest
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( 546 )

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

  41    Sportversenyek rendezése; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás; szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 20 00514

 ( 220 ) 2020.02.17.

 ( 731 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjas Attila, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Sportversenyek rendezése; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás; szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 20 00578

 ( 220 ) 2020.02.25.

 ( 731 )  Limited Liability Company "ZANITA", Moscow (RU)

 ( 300 )  018138279 2019.10.16. EU

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIVID BANK

 ( 511 ) 9    Kódolt mágneskártyák; rögzített számítógépes szoftverek; chipkártya leolvasók; letölthető

szofttveralkalmazások; rögzített számítógépes programok; számítógépes programok [letölthető szoftverek];

 letölthető elektronikus kiadványok; integrált áramkörös kártyák [smart kártyák]; számlázógépek.

 36    Hitelirodák; hitelbérlet; takarékpénztár szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; értékutalványok

kibocsátása; tőkebefektetés; pénzügyi információs szolgáltatás; pénzügyi klíring; pénzügyi tanácsadás; tőzsdei

árfolyamjegyzés; zálogház szolgáltatások; alkuszi ügynöki tevékenység; pénzügyi menedzsment; pénzváltási

szolgáltatások; telebank szolgáltatások; bankkártya szolgáltatások; hitelkártya szolgáltatások; faktoring; gyűjtések

 szervezése; banki ügyletek; előtakarékossági befektetési szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00581

 ( 220 ) 2020.02.25.

 ( 731 )  Evotronics Smarthome Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István, Budapest

 ( 541 ) Netctive

 ( 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.
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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.

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 00582

 ( 220 ) 2020.02.25.

 ( 731 )  Evotronics Smarthome Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos ablaknyitó berendezések; elektromos ajtónyitók; elektromos ajtózárók; elektromos függönyhúzó

készülékek; központi porszívó berendezések; légkondenzátorok; levegőszivattyúk; levegőelszívó gépek; ipari

robotok; porszívók; szivattyúk ellenáramos úszáshoz; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk;

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.

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.

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 00613

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  Virág János, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 00618

 ( 220 ) 2020.02.27.

 ( 731 )  PizzaBurger Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Márkus Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Pizzériák; gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00626

 ( 220 ) 2020.02.28.

 ( 731 )  Semmelrock Stein + Design Burkolatkő Kft., Ócsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ECOGREEN

 ( 511 )  19    Beton; bevonatok (építőanyagok); burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,

építési célokra (2); cementlapok; cementoszlopok; dúcok, támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből

(2); előregyártott emelvények, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek nem fémből lapok formájában;

építőkövek; járólapok nem fémből; kerítések nem fémből; klinkerkő; lépcsőfokok nem fémből; lépcsők nem

fémből; nem fémből készült falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (3); nem

fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fém oszlopok

építkezéshez; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); útburkoló

 anyagok; útépítési és útburkoló anyagok; világító térkövek.

 ( 210 ) M 20 00627

 ( 220 ) 2020.02.28.

 ( 731 )  Semmelrock Stein + Design Burkolatkő Kft., Ócsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CITYTOP

 ( 511 )  19    Beton; bevonatok (építőanyagok); burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,

építési célokra (2); cementlapok; cementoszlopok; dúcok, támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből

(2); előregyártott emelvények, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek nem fémből lapok formájában;

építőkövek; járólapok nem fémből; kerítések nem fémből; klinkerkő; lépcsőfokok nem fémből; lépcsők nem

fémből; nem fémből készült falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (3); nem

fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fém oszlopok

építkezéshez; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); útburkoló

 anyagok; útépítési és útburkoló anyagok; világító térkövek.

 ( 210 ) M 20 00664

 ( 220 ) 2020.03.02.

 ( 731 )  Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DSGM II.: Speciális testképző gimnasztika (STG)

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

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00712

 ( 220 ) 2019.12.27.

 ( 731 )  Vajda-Békéssy Olga, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 20 00718

 ( 220 ) 2020.03.05.

 ( 731 )  Dallos Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bajcsay Gergely, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; elektronikus

 könyvek; letölthető elektronikus könyvek.

 41    Elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése;

elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

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

megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele;

folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; kiadói szolgáltatások (beleértve az

elektronikus kiadói szolgáltatásokat); nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve

reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus

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

szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével;

konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; találkozók és konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; fényképészet; hang- és videoanyagok

készítése, fényképészet; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése és tartása; online, nem letölthető videók biztosítása; videorögzítés; könyvek és

 folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése.

 ( 210 ) M 20 00732

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  Juhász-Orbán Lívia, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SOPHIETEX

 ( 511 )  24    Ágyneműk és takarók; ágyszoknyák; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; ágyterítők papírból;

ajtófüggönyök; állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók

textilből; asztalterítők, nem papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); baba hálózsákok; babatörlőkendők;

barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; bivakzsákok

hálózsákok fedésére; brokátok; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek,
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kárpitok; címkék textilből; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó [szövet]; dunyhák, paplanok; előrajzolt anyagok

[hímzéshez]; eszpartó szövetek; flanel [szövet]; függönyelkötök textilből; függönyök; függönyök textilből vagy

műanyagból; fürdőkesztyűk; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat kivételével; géz [fátyolszövet]; gumis szövet

nem irodai használatra; gyapjúszőnyeg; hálózsákok; hálózsákok babáknak; hálózsákok [bélések]; hócsalán

szövetek; jersey [szövet]; kalapbélések textilből, bevarrt; kanavász [szabóvászon]; kenderszövetek (1);

kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunka anyagok [gobelin anyag, keresztszemes anyag]; kötött

szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők lobogók textilből vagy műanyagból; lószőrvászon

[zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; melegen ragasztható tapadó szövetek; mintás vászon; muszlin;

műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt textíliák; nyomdai alátétek

szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó (1);

pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok(1); párnahuzatok, vánkoshuzatok(2);

párnahuzatok, vánkoshuzatok(3); párnahuzatok vászonból, ciha; pikniktakarók; poháralátétek textilből; pohártörlő

ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; rugalmas [elasztikus] szövetek;

sajtruha, sajtvászon; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skót gyapjúszövet; sminkeltávolító

kendők; szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4); szövetek

hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szúnyoghálók; taft [szövet]; takarók kisállatok számára;

tányéralatétek, nem papírból; tányéralátetek textilből; textilanyagok lábbelikhez; textil falidíszek; textilszalvéták;

textil szűrőanyagok; törölközők; tüll; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra; vásznak;

vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászon matrachuzatok; viaszosvászon asztalterítők; WC-fedél

huzatok textilből; zászlófüzérek textilből vagy műanyagból; zászlók textilből vagy műanyagból; zefír [szövet];

 zuhanyfüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

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

[ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; cipősarkak (1);

cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik

[ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak

[ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász

beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

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

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

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

zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó alsónemük; jelmezek; jodhpur

nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap vázak;

kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,

plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; latex ruházat; legging

nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények;

melltartók; miderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat];

műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi

ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övék [ruházat]; papírkalapok [ruházat];

papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övék [ruházat]; pizsamák;

pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid u]]ú ingek; ruházat

gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák;

sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk;
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sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1);

sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;

szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltök; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak

lábbelikhez (2); teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű],

kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek

western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó

 sapkák.

 ( 210 ) M 20 00733

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  AR, S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) REZA

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; kozmetikai bőrápoló készítmények; arc- és bőrápoló szerek; szappan; kozmetikai krémek;

hajápoló folyadékok; samponok; illatszer készítmények; kölnivíz; esszenciális olajok; sminktermékek.;

 levegőillatosító készítmények; nád diffúzorok légfrissítőkhöz.

 14    Ékszerek; ékkövek; nemesfém ötvözetek; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; gyűrűk (ékszerek);

karperecek és karkötők; fülbevalók; függők; nyakláncok (ékszerek); függők ékszerekhez; kulcstartók

nemesfémből; nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások; ékszertartók (ládikák); dobozok nemesfémből; órák

és más időmérő eszközök; órák; időmérők; órák (faliórák); miniatűr órák; óratokok; szíjak órákhoz; tokok és

ékszerdobozok óraművekhez; díszdobozok karórákhoz; gyöngyök (ékszerek); brossok (ékszerek); kitűzők

 (ékszerek); óraláncok; órarugók; óraüvegek.

 35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi és reklámcélú vásárok és kiállítások

szervezése; a következő áruk kis és nagykereskedelme: ékszerek, drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik,

gyöngyök, mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők,

függők ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások, ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók,

órák és más időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr órák, óratokok, óraszíjak és láncok , rugók

órákhoz és óralapok, dísztokok és tartódobozok karórákhoz, díszdobozok karórákhoz; a következő áruk online

kiskereskedelme az interneten és más telekommunikációs hálózatokon keresztül: ékszerek, egyedi ékszerek,

drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik, gyöngyök, mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők,

fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők, függők ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások,

ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók, órák és más időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr

órák, óratokok, karóra szíjak és láncok, rugók órákhoz és óralapok, tokok és ékszerdobozok óraművekhez,

óratokok (bemutatáshoz), díszdobozok karórákhoz; a következő áruk bemutatása bármilyen kommunikációs

média felületen kis- és nagykereskedelmi célból: ékszerek, drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik, gyöngyök,

mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők, függők

ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások, ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók, órák és más

időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr órák, óratokok, óraszíjak és láncok , rugók órákhoz és

óralapok, dísztokok és tartódobozok karórákhoz, díszdobozok karórákhoz; tanácsadás az eladás és a vásárlás

tekintetében a következő árukkal kapcsolatban: ékszerek, drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik, gyöngyök,

mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők, függők

ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások, ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók, órák és más

időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr órák, óratokok, óraszíjak és láncok , rugók órákhoz és

 óralapok, dísztokok és tartódobozok karórákhoz, díszdobozok karórákhoz.

 ( 210 ) M 20 00737

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szánthó Zoltán, Budapest
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00738

 ( 220 ) 2020.03.09.

 ( 731 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) gyosz

 ( 511 )   16    Papír- és nyomdaipari termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; képek; grafikák; plakátok.

 35    Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és

 vásárok szervezése; szakvélemény adások; üzleti információk.

  38    Elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek küldése.

 41    Vállalkozók és munkáltatók részére konferenciák, szimpóziumok, akadémiák szervezése és lebonyolítása; a

vállalkozók és munkáltatók részére képzési programok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése

és lebonyolítása; coaching programok; vállalkozók és munkáltatók részére kulturális és sportrendezvények

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; coach programok szervezése és lebonyolítása; vállalkozók és

munkáltatók tevékenységét segítő műszaki, gazdasági, kereskedelmi, és pénzügyi programok szervezése és

 lebonyolítása.

 45    Vállalkozók és munkáltatók érdekvédelmi tevékenysége; vállalkozók és munkáltatók részére jogi

 szolgáltatások biztosítása.

 ( 210 ) M 20 00741

 ( 220 ) 2020.03.08.

 ( 731 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

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

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 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].

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00742

 ( 220 ) 2020.03.08.

 ( 731 )  Deli Emese, Budapest (HU)

 Hricsovszky Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) Y-Production

 ( 511 )  41    Animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók;

bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése;

csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművész által nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek

lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; információnyújtás a zene

terén; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre;

közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek lebonyolítása; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások;

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások; táncos események

 szervezése; táncos rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenekeverési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00746

 ( 220 ) 2020.03.09.

 ( 731 )  Molnár Péter, Győr (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  39    Hőlégballonos sétarepülési szolgáltatások; hőlégballonos függeszkedési szolgáltatások; kirándulások, túrák,

 társasutazások szervezése.

  41    Hőlégballonos események és találkozók zervezése; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00748

 ( 220 ) 2020.03.09.

 ( 731 )  KRL Kontrol Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KRL

 ( 511 ) 9    Fázisellenőrzők; fázismódosítók; fázismérők; fázisváltók; villamos/elektromos kondenzátorok;

kondenzátorok [elektronika]; elektromos és elektronikai összetevők; fázisjavító berendezés; automatikus

 fázisjavító berendezés; kondenzátor, automatikus fázisjavító kondenzátor.

 37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos készülékek üzembe helyezése; elektromos

berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési

 szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás; fázisjavítás.

 ( 210 ) M 20 00785

 ( 220 ) 2020.03.11.

 ( 731 )  TROPICARIUM-OCEANÁRIUM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vargha Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00786

 ( 220 ) 2020.03.12.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) WOMANCE

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 00793

 ( 220 ) 2020.03.12.

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

 ( 541 ) "Keresztanyu"

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; 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
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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; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

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

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

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

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

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

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

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

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó

 on-demand közvetítések.

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

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 20 00799

 ( 220 ) 2020.03.12.

 ( 731 )  Szemenyei Csilla 50%, Pannonhalma (HU)

 Zsalakó Tímea 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 20 00808

 ( 220 ) 2020.03.16.

 ( 731 )  Gyerekkel.com Kft., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; mobil alkalmazások; mobilalkalmazások okostelefonokhoz; mobilapplikációs szoftver;

 programok okostelefonokhoz; szoftverek okostelefonokhoz.

 41    Szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az

interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális számítógépes

hálózaton keresztül; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatások; tájékoztatás

 számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 20 00812

 ( 220 ) 2020.03.13.

 ( 731 )  TS Gastro Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Íz-lelő

 ( 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.

 ( 210 ) M 20 00813

 ( 220 ) 2020.03.13.

 ( 731 )  Szabó Attila, Karácsond (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00814

 ( 220 ) 2020.03.13.

 ( 731 )  Caffe Brando Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Varga Lajos, Kaposvár

 ( 541 ) CAFFE BRANDO

 ( 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]; cukor; csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládés

italporok; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; esszenciák élelmiszerekhez; fagylaltok és jégkrémek;

fagylaltok és jégkrémek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; gofrik; gyümölcsszószok; ízesítő italokhoz;

ízesítő süteményekhez; jeges teák; kávék; kávé alápú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé

tejjel; kekszek, rágcsálni valók; süteményporok; szirupok és melasz; szirupok és melasz; természetes

 édesítőszerek; vanília (ízesítőszer); vörösáfonya-szósz.

 ( 210 ) M 20 00818

 ( 220 ) 2020.03.16.

 ( 731 )  UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen

 ( 541 ) UD MED

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó programok; applikációs szoftver; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek

felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; webalkalmazás- és szerverszoftverek; integrált

szoftvercsomagok; interaktív szoftverek; interaktív számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus

eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; szoftverek; programok okostelefonokhoz;
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programok számítógépekhez; szoftver táblagépekhez; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások

mobil eszközökhöz; számítógépes szoftverplatformok; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszoftverek

számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési szoftver platformok

 [szoftverek]; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.

 35    Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; kórházak adminisztratív menedzsmentje;

adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;

adatfeldolgozási szolgáltatások az egészségügy terén; adatkezelési szolgáltatások; adatrögzítés és -feldolgozás;

adatgyűjtési szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos

statisztikák összeállítása; elektronikus adatfeldolgozás; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok

összeállítása; személyi kórtörténeti kartotékok és iratok karbantartása; számítógépesített adatfeldolgozás;

 számítógépesített adatellenőrzés; számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása.

 42    Orvosi technológiákkal használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógép-programozás a gyógyászat területén; számítógépes programok fejlesztése laboratóriumi kísérletek

szimulálásához; számítógépes programok írása biotechnológiai alkalmazásokra; számítógépes programok írása

orvosi alkalmazásokhoz; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatátviteli vizsgálati eszközökkel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; diagnosztikai berendezések tervezése és fejlesztése; számítógépes

 információfeldolgozó rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok

szolgáltatásai; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások

 emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével.

 45    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos kockázatbecslési szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

 egészségügyi és biztonsági kockázatkezelés; dokumentumok biztonsági jelölése.

 ( 210 ) M 20 00819

 ( 220 ) 2020.03.16.

 ( 731 )  UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó programok; applikációs szoftver; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek

felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; webalkalmazás- és szerverszoftverek; integrált

szoftvercsomagok; interaktív szoftverek; interaktív számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus

eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; szoftverek; programok okostelefonokhoz;

programok számítógépekhez; szoftver táblagépekhez; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások

mobil eszközökhöz; számítógépes szoftverplatformok; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszoftverek

számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési szoftver platformok

 [szoftverek]; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.

 35    Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; kórházak adminisztratív menedzsmentje;

adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;

adatfeldolgozási szolgáltatások az egészségügy terén; adatkezelési szolgáltatások; adatrögzítés és -feldolgozás;

adatgyűjtési szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos

statisztikák összeállítása; elektronikus adatfeldolgozás; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok

összeállítása; személyi kórtörténeti kartotékok és iratok karbantartása; számítógépesített adatfeldolgozás;

 számítógépesített adatellenőrzés; számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása.

 42    Orvosi technológiákkal használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógép-programozás a gyógyászat területén; számítógépes programok fejlesztése laboratóriumi kísérletek
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szimulálásához; számítógépes programok írása biotechnológiai alkalmazásokra; számítógépes programok írása

orvosi alkalmazásokhoz; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatátviteli vizsgálati eszközökkel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; diagnosztikai berendezések tervezése és fejlesztése; számítógépes

 információfeldolgozó rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok

szolgáltatásai; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások

 emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével.

 45    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos kockázatbecslési szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

 egészségügyi és biztonsági kockázatkezelés; dokumentumok biztonsági jelölése.

 ( 210 ) M 20 00822

 ( 220 ) 2020.03.17.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermék.

 ( 210 ) M 20 00823

 ( 220 ) 2020.03.17.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek.

 ( 210 ) M 20 00828

 ( 220 ) 2020.03.17.

 ( 731 )  HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetés és reklámozás; internetes reklámozási szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; online reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó

dokumentumok elkészítése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások;

 reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára.

 41    Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és

 környezetvédelemmel kapcsolatban.

 42    Környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel

 kapcsolatban.
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 ( 210 ) M 20 00829

 ( 220 ) 2020.03.17.

 ( 731 )  Óbudai Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Joós Attila, 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.

 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00835

 ( 220 ) 2020.03.19.

 ( 731 )  Pickinfo Kft., Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír; papírszalvéta; papírtasak; papíralátétek; papír asztalterítők; papírból készült poggyászcímkék;

papírból készült szűrőanyagok; papírdobozkák; papírmasé; papírmasnik; papírszalagok; papírtörlők tisztítási

 célokra; papírtörülközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők; papírtörlők.

 40    Energiatermelés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés; veszélyes anyagok ártalmatlanítása;

 vízkezelés.

 43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 00839

 ( 220 ) 2020.03.19.

 ( 731 )  Seres Sándor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen

 ( 541 ) Seres

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

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

 olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 20 00846

 ( 220 ) 2020.03.19.
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 ( 731 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00851

 ( 220 ) 2020.03.20.

 ( 731 )  Abiogen Pharma S.p.A., Ospedaletto, Pisa (IT)

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

 ( 541 ) NEOGRAND

 ( 511 )  5    Dinátrium-klodronáton és/vagy sóin alapuló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 20 00854

 ( 220 ) 2020.03.22.

 ( 731 )  AGROMETRY Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) S80 WG

 ( 511 ) 1    Bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági

használatra; biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek

[trágyák]; csírázásgátlók [csírázásgátló anyagok]; erdészeti vegyszerek, gombairtók, gyomirtók, rovarirtók és

parazitaölő szerek kivételével; felületaktív vegyi anyagok kertészeti használatra; felületaktív vegyi anyagok

mezőgazdasági használatra; felületaktív vegyi anyagok erdészeti használatra; folyékony trágyák; gyomirtó

szerekben használt vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hormonok zöldségek és

gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra]; kártevőirtókban

használt vegyszerek; kertészeti vegyszerek [nem gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarirtó, parazitaölő szerek];

készítmények növények kórokozók elleni védelmére; komplex műtrágyák; lombtápok; lombtalanítók;

mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági kártevőirtásra használt ragasztóanyagok; mezőgazdasági,

kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; mezőgazdasági vegyszerek; növények növekedését

szabályozó, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények; növényerősítő készítmények; növényi hormonok

(fitohormonok); növényi növekedésszabályozók; növénytápláló készítmények; rovar növekedésszabályozók

gyártásához használt vegyszerek; rovarölő szerek gyártásához használt vegyszerek; növényekhez, terméshez

stresszes periódusok során használt lombtrágyák; növényi betegségek kezelésére szolgáló vegyipari termékek;

 szervestrágyák; talajkondicionálók; trágyák, műtrágyák.

5    Algairtó szerek; atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biocidok; erdészeti rovarirtó vegyszerek; erdészeti

gombairtó vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; gombaölő

szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra; gombaölő szerek, fungicidek;

gyomirtó szerek, herbicidek; készítmények talajfertőtlenítéshez; mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; mohairtó

 szerek; rovarirtók mezőgazdasági használatra; rovarirtó készítmények.

 ( 210 ) M 20 00857

 ( 220 ) 2020.03.23.

 ( 731 )  VIMPEX DRINK Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AMMARA

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (sörök kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; alkoholos készítmények
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 italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 00870

 ( 220 ) 2020.03.24.

 ( 731 )  Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti utódlás tervezése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos

konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; piaci információszerzési

szolgáltatások biztosítása; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; üzleti

értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás,

 információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.

 36    Örökléssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi tanácsadás.

 41    Képzés és oktatás; oktatási konferenciák levezetése; oktatási eladások szervezése; oktatási szimpóziumok

szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási konzultációs

szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzlettel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási célú eladások tervezése;

 képzések biztosítása vállalkozások számára.

 ( 210 ) M 20 00877

 ( 220 ) 2020.03.25.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 740 )  Karkosák Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 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.

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

 ( 210 ) M 20 00895

 ( 220 ) 2020.03.26.

 ( 731 )  Intersnack Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Extrudálással és pellet gyártási eljárással, valamint más módon előállitott vagy elkészített zöldség- és

burgonyatermékek snack célokra; pirított, szárított, sózott, fűszerezett, hámozott és előkészitett diók, kesudiók,

pisztáciák, mandulák,földimogyorók, kókuszdiók (szárított); konzervált, szárított és főzött gyümölcs és zöldség;

 algakivonatok étkezési célokra.

 35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása.; célzott marketing; eseménymarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési

 promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából.

 41    Szabadidős rendezvények szervezés; szórakoztató rendezvények szervezése; üzleti bemutatók,

rendezvények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények

 szervezése.

 ( 210 ) M 20 00897

 ( 220 ) 2020.03.27.

 ( 731 )  Hutanu Emil, Nyírbátor (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

filmbemutató szolgáltatások; filmfesztiválok lebonyolítása; filmszínházak; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; filmes szórakoztatás; filmek bemutatása; filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi szórakoztató

szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása; filmekkel kapcsolatos díjátadók lebonyolítása

 [szervezés].

 ( 210 ) M 20 00898

 ( 220 ) 2020.03.27.

 ( 731 )  Szabó Miklós Zoltán, Dunaszentgyörgy (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállító eszközök bérbeadása, vitorláshajóbérbeadása, vitorlástúrák szervezése.

 41    Vitorlás oktatás, vitorláshajó-versenyek szervezése, mindennemű vitorlázással kapcsolatos szolgáltatások,

 vitorlás rendezvények.

 ( 210 ) M 20 00899

 ( 220 ) 2020.03.27.

 ( 731 )  Böröcz Bence, Veszprém (HU)

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

 ( 511 )  9    Egérpadok; USB pendrive-ok.

 14    Kulcstartó gyűrűk és láncok, valamint ezekhez való függők; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel,

fityegőkkel]; kulcstartók [és hozzájuk tartozó díszek]; nemesfémmel bevont kulcstartók [gyűrűk]; kulcstartók

közönséges fémből; kulcstartók nem fémből; nemesfémből készült kulcstartók; nemesfémmel bevont kulcstartók;

 visszahúzható kulcstartók; kulcstartók bőrből; kulcstartók fémből; kulcstartók műbőrből; kulcstartó gyűrűk.

 18    Hátizsákok, hátitáskák; hátizsák, hátitáska; féloldalas hátizsákok; kis hátizsákok; sporttáskák, tornazsákok;

 kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; kulcstartók bőrből; műbőr kulcstartó tokok.

 21    Bögrék, korsók; műanyag bögrék; utazó bögrék; vákuumos bögrék; porcelán bögrék; csészék és bögrék;

bögrék, nem nemesfémből; kerámiaanyagokból készült bögrék; nemesfémből készült bögrék; porcelánból készült

 bögrék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 35    Egérpadok, ruházati cikkek, bögrék, hátizsákok, tornazsákok, sporttáskák, kulcstartók, USB pendrivek

 online kis és nagykereskedelme webshopon keresztül.

 ( 210 ) M 20 00900

 ( 220 ) 2020.03.27.

 ( 731 )  Tóth Ágnes, Örkény (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej; tejes italok; tejtermékek; joghurt; kefir; vaj; vajkrém; ízesített tejek; ízesített tejtermékek; tejes

desszertek; tejből vagy tejtermékből készült italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok;

sajtkészítmények; desszert jellegűsajtkészítmények; tejföl; túró; túró készítmények és ezek ízesített változatai;

 túródesszertek.

 30    Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; cukor,

 fagylaltok, jégkrémek; pudingok; tej alapú pépek, édesített desszert jellegű készítmények.

 ( 210 ) M 20 00902

 ( 220 ) 2020.03.27.

 ( 731 )  Andok Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Hivatali ügyintézési szolgáltatások; irodai munkák; reklámozás.

  45    Engedélyek jogi ügyintézése.

 ( 210 ) M 20 00903

 ( 220 ) 2020.03.27.

 ( 731 )  Iván László, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztalneműk papírból; papír asztalterítők;

bélyegzőpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy

kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék, nem szövetből; csomagolópapír; papír- vagy

kartondobozok; dossziék [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; folyóiratok; füzetek; gyűjthető

kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek];

irattartók [papíráru]; íróeszközök; írófelszerelések; tollak [irodai cikkek]; ívek [papíráruk]; jegyek; kártyák;

katalógusok; képek; kézikönyvek [útmutatók]; nyomtatott kézikönyvek; könyvecskék, brosúrák; könyvek;

könyvjelzők; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák [lehúzóképek]; műanyagfóliák csomagolásra;

naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék papírból; papíráruk;

papírszalagok; irattartó dobozok; papírvágó kések [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

poszterek; prospektusok; eldobható szalvéták; szórólapok; papír tányéralátétek; toll- és ceruzatartók; törlésre

szolgáló termékek; plakátok, transzparensek papírból; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;

zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók papírból; papír; irodai pecsétek, bélyegzők; mappák; fotóalbumok és

 gyűjtő albumok.

  21    Tálalátétek [asztali eszközök].

 35    Reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi]; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; közönségszolgálati szolgáltatások; termékminták,

áruminták terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; hirdetés és reklámozás;

 reklámszövegek publikálása.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; filmek feliratozása; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása;

filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

mozifilmek kölcsönzése; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; hang- és

videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;

 videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 210 ) M 20 00913

 ( 220 ) 2020.03.30.

 ( 731 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

 ( 541 ) QINGFEI PAIDU DECOCTION

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 20 00944

 ( 220 ) 2020.04.03.
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 ( 731 )  Princess International Establishment, Schaan (LI)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

 szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 00945

 ( 220 ) 2020.04.03.

 ( 731 )  Princess International Establishment, Schaan (LI)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér, péksütemények, és cukrászsütemények, valamint pizzák, kávék, teák, amelyek kizárólag franchise

 szerződés alapján üzemeltetett üzletekben kerülnek forgalmazásra.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 00963

 ( 220 ) 2020.04.06.

 ( 731 )  Bombasei Decor Cukrászati Dekorációs Árukat Gyártó és Forgalmazó Kft, Szikszó (HU)

 ( 740 )  Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

 szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup.

 ( 210 ) M 20 00967

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  CerTrust Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, mérnöki munkák, szolgáltatások, hitelesítés és

 minőségellenőrzés, minőségellenőrzési tesztelés, tanúsítás (minőség-ellenőrzés).

 ( 210 ) M 20 00968

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Impex 2000 HoReCa Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 borotvák.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 00970

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Sebők István, Tiszanána (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Digitalizált, távolról vezérelhető eszközök beszerelése, karbantartása és javítása; az ingatlanokba távolról

vezérelhető digitális biztonsági eszközök, világítástechnikai eszközök, árnyékolás, hűtés és fűtési eszközök

felszerelése, javítása, karbantartása; okos otthon szolgáltatások; okos otthonokkal kapcsolatos eszközök kiépítése,

 javítása, karbantartása.

 ( 210 ) M 20 00971

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  UTT Europe Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) #egyUTT

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 00973

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  DANTE INTERNATIONAL SA, Bucharest (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftver; számítógépes programok, letölthető; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;

 letölthető mobil alkalmazás-szoftver; alkalmazási szoftver mobil eszközökhöz.

 35    Reklám és értékesítésösztönző szolgáltatások; üzleti asszisztencia, menedzsment és adminisztráció; irodai

munkák; weboldalakon való helyek biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozásához; áruk bemutatása

mindenfajta kommunikációs médiában, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi célból; különböző termékek

kiskereskedelme, nagykereskedelme és online árusítása; kiállítások, üzleti vásárok és egyéb hasonló események

 létrehozása és szervezése üzleti célból.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás; csomagolás és áruk tárolása.

  41    Oktatás; tréningek nyújtása; szórakoztatás; sport és kulturális szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00974

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  DANTE INTERNATIONAL SA, Bucharest (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép szoftver; számítógépes programok, letölthető; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;

 letölthető mobil alkalmazás-szoftver; alkalmazási szoftver mobil eszközökhöz.

 35    Reklám és értékesítésösztönző szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztráció a szállítás és a kézbesítés területén; üzleti menedzsmentszolgáltatások a szállítás és kézbesítés

területén; megrendelési szolgáltatások; termékrendelési és -szállítási szolgáltatások; számítógépes megrendelési

szolgáltatások; irodai munkák; irodai szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; étel és élelmiszer rendelés;

online kiskereskedelmi szolgáltatások; online élelmiszerboltokkal kapcsolatos szolgáltatások; csomagküldés

nyomon követése, kezelése és figyelése; vásárlási szolgáltatások összehasonlítása; csomagküldés nyomon

követése és figyelése az üzleti célú időben történő kiszállítás biztosítása érdekében; üzleti menedzsment

tanácsadási szolgáltatások a szállítás és kézbesítés területén; információk és nyomkövetési információk

szolgáltatása harmadik felek számára a kézbesítésről és a kiszállítás állapotáról az interneten és telefonon

keresztül; követési szolgáltatások, nevezetesen csomagok és dokumentumok elektronikus nyomon követésének

biztosítása mások számára; webalapú rendszer és online portálok biztosítása a fogyasztók közötti kereskedelem

területén a fogyasztók számára a belépéshez, a menedzsmenthez és a fogyasztók preferenciája szerinti

információ-módosításhoz, amelyeket a kereskedők használnak a fogyasztókhoz történő szállításra vonatkozó

 ajánlatok létrehozása és kezelése terén.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás; csomagolás és áruk tárolása.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint ehhez kapcsolódó kutatás és tervezés; ipari elemzés és

 ipari kutatási szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 20 00975

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  GGT CZ, a.s., Jihlava (CZ)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Dohányzási cikkek és tartozékok, cigaretta csövek, szűrők dohánytermékekhez, gyufák.

 ( 210 ) M 20 00984

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) PSORIBYE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

dietetikus élelmiszerek és anyagok orvosi és állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

 ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.

9    Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó

számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; intelligens

mérlegek; okoskarórák; szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő

használatra; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterséges intelligencia-szoftverek; viselhető

 aktivitásészlelők; oktatási mobilalkalmazások.
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 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; diagnosztikai, mérő, vizsgáló és felügyeleti

 rendszerek; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő eszközök orvosi eszközökhöz.

  41    Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

 44    Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

eszközök által; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések

szolgáltatásának kínálata; orvosi receptek online felírása; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó

orvosi támogatás nyújtása; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; orvosi

tájékoztatás betegek részére; egészségügyi információs és figyelemfelhívó program; távolról végzett orvosi

vizsgálat; jó közérzethez és egészséghez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; betegek orvosi távfelügyeletét

 magukba foglaló szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00985

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  SOLTÉSZ Borbirtok Kft., Novaj (HU)

  

( 546 )

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

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök

kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; digesztív [emésztést

elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli likőr; gabonaalapú desztillált alkoholos

italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; kávéalapú likőrök; koktélok; körtebor; krémlikőrök;

likőrök; mentalikőr; mézsör; nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; rizspálinka; skót whisky alapú likőrök; szaké;

 szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó likőrök.

 ( 210 ) M 20 00986

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  SOLTÉSZ Borbirtok Kft., Novaj (HU)

  

( 546 )

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

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök

kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; digesztív [emésztést

elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli likőr; gabonaalapú desztillált alkoholos

italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; kávéalapú likőrök; koktélok; körtebor; krémlikőrök;

likőrök; mentalikőr; mézsör; nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; rizspálinka; skót whisky alapú likőrök; szaké;

 szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó likőrök.

 ( 210 ) M 20 00989

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)
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 ( 740 )  Dr. Kósa Apollónia, Budapest

 ( 541 ) Evaporend

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; szemápoló oldatok; szemöblítők, nem gyógyászati használatra.

5    Oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; szemápoló folyadékok, oldatok gyógyászati használatra;

szemcseppek; szemvizek; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra;

készítmények szemészeti felhasználásra; szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; szemészeti

 készítmények; gyógyszeres szemöblítők.

 ( 210 ) M 20 00990

 ( 220 ) 2020.04.08.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) PSORISMART

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

dietetikus élelmiszerek és anyagok orvosi és állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

 ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.

9    Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó

számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; intelligens

mérlegek; okoskarórák; szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő

használatra; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterséges intelligencia-szoftverek; viselhető

 aktivitásészlelők; oktatási mobilalkalmazások.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; diagnosztikai, mérő, vizsgáló és felügyeleti

 rendszerek; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő eszközök orvosi eszközökhöz.

  41    Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

 44    Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

eszközök által; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések

szolgáltatásának kínálata; orvosi receptek online felírása; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó

orvosi támogatás nyújtása; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; orvosi

tájékoztatás betegek részére; egészségügyi információs és figyelemfelhívó program; távolról végzett orvosi

vizsgálat; jó közérzethez és egészséghez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; betegek orvosi távfelügyeletét

 magukba foglaló szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00994

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 20 00995

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)
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 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 20 00996

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Joghurt.

 ( 210 ) M 20 00997

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Rt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Joghurt.

 ( 210 ) M 20 01010

 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Content Factory Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Segítség! Itthon vagyok!

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri

akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények

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

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség

és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő

berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1559



kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési

szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek

kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; inentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

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

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

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

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

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

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázás! szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

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

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

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

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása;

vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett

mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 20 01011

 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Úttárs Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Úttárs

 ( 511 )   39    Utazás és utasok szállítása; foglalási szolgáltatások buszos szállításhoz; túraszervezés és kivitelezés.

 41    Sport- és fitneszszolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek és

sportversenyek szervezése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; blogírási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01012
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 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Úttárs Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazás és utasok szállítása; foglalási szolgáltatások buszos szállításhoz; túraszervezés és kivitelezés.

 41    Sport- és fitneszszolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek és

sportversenyek szervezése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; blogírási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01016

 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) PSORICOACH

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

dietetikus élelmiszerek és anyagok orvosi és állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

 ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.

9    Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó

számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; intelligens

mérlegek; okoskarórák; szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő

használatra; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterségesintelligencia-szoftverek; viselhető

 aktivitásészlelők; oktatási mobilalkalmazások.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; diagnosztikai, mérő, vizsgáló és felügyeleti

 rendszerek; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő eszközök orvosi eszközökhöz.

  41    Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

 44    Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

eszközök által; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések

szolgáltatásának kínálata; orvosi receptek online felírása; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó

orvosi támogatás nyújtása; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; orvosi

tájékoztatás betegek részére; egészségügyi információs és figyelemfelhívó program; távolról végzett orvosi

vizsgálat; jó közérzethez és egészséghez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; betegek orvosi távfelügyeletét

 magukba foglaló szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01022

 ( 220 ) 2020.04.10.

 ( 731 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Pulykamájas.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,
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reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online

 webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 210 ) M 20 01024

 ( 220 ) 2020.04.10.

 ( 731 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) Gallicoop Nagyi májasa

 ( 511 )   29    Pulykamájas.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online

 webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 210 ) M 20 01025

 ( 220 ) 2020.04.10.

 ( 731 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) Gallicoop nagymama májas

 ( 511 )   29    Pulykamájas.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online

 webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 210 ) M 20 01027

 ( 220 ) 2020.04.10.

 ( 731 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) Gallicoop nagyi májkrém

 ( 511 )   29    Pulykamájas.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online

 webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 210 ) M 20 01028

 ( 220 ) 2020.04.14.

 ( 731 )  Content Factory Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

arcfestés; audio berendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos

iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

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

célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészség; klubszolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
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kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

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

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi

szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási]

szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how

átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt

ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási

tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése;

rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

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

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

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 20 01029

 ( 220 ) 2020.04.14.

 ( 731 )  Content Factory Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kicsi a világ
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 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos

iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

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

célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészség; klubszolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

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

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi

szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási]

szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how

átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt

ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási

tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése;

rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

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

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

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.
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 ( 210 ) M 20 01034

 ( 220 ) 2020.04.14.

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

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Pannonhalma

  

( 546 )

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

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

hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és

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

 számítógépek és számítógépes perifériák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 01038

 ( 220 ) 2020.04.15.

 ( 731 )  dr. Horváth Szatmár, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 01041

 ( 220 ) 2020.04.15.

 ( 731 )  EUROCLIMAT LLP, Kington (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cooper&Hunter

 ( 511 )  11    Főző berendezések és készülékek; hűtőkészülékek és berendezések; légkondicionáló ventilátorok; levegő

szagtalanító készülékek; szárítókészülékek és berendezések; léghevítő készülékek, berendezések; szellőző

[légkondicionáló] berendezések; légkondicionáló berendezések; helyiségfűtők; szabályozó szerelvények víz-

vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; csapok [vízcsapok] csövekhez; szagtalanító készülékek

 nem személyes használatra; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; radiátorok, elektromos.

 ( 210 ) M 20 01050

 ( 220 ) 2020.04.16.

 ( 731 )  Kaló Imre Pincészet Kft., Eger (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 ( 210 ) M 20 01052

 ( 220 ) 2020.04.17.

 ( 731 )  Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kitolak

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; gombaellenes bőrgyógyászati készítmények

körmökön való használatra; gombaellenes krémek orvosi használatra; gombaölő szerek [fungicidek]; gomba

 elleni gyógyszerek; körömgomba-kezelő készítmények.

 ( 210 ) M 20 01053

 ( 220 ) 2020.04.17.

 ( 731 )  Skinglow Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 01055

 ( 220 ) 2020.04.17.

 ( 731 )  Brandeis Barnabás, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BRANDEIS

 ( 511 ) 9    Telefonok; elektromos és elektronikai összetevők; elektronikai készülékekhez való szoftvermeghajtók,

amelyek lehetővé teszik számítógépes hardverek és elektronikai készülékek egymással való kommunikációját;

szoftverek; szoftver csomagok; applikációs szoftver; okoshangszórók; okosszemüvegek; okoskarórák; okosszíjak;

okosgyűrűk; okosgyártás szoftverek; tokok okostelefonhoz; szoftverek okostelefonokhoz; töltők

okostelefonokhoz; tápegységek okostelefonokhoz; kijelzők okostelefonokhoz; vezeték nélküli fejhallgatók

okostelefonokhoz; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való használatra kialakított perifériák; hordható

 okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; okostelefonok; mobiltelefonok.

 35    Marketing tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing

információk; promóciós marketing; telefonos marketing; pénzügyi marketing; marketing szolgáltatások; digitális

marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;

marketingügynökségi szolgáltatások; marketingszemélyzet irányítása; marketingstratégiai vizsgálatok; reklám és

marketing; marketing információk szolgáltatása; keresőmotoros marketing szolgáltatások; marketing stratégiák

tervezése; marketing célú becslések; üzleti marketing szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése;

marketing konzultációs szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing

felmérések tervezése; marketing tanulmányok előkészítése; marketing információk nyújtása; marketing

szoftverkiadás keretében; marketinghez kapcsolódó elemzés; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és

marketing konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; online reklám-

és marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketinggel kapcsolatos

információnyújtás weboldalakon keresztül; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások
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megbízásából; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

 okostelefonokkal kapcsolatban.

 42    Szoftveralkotás; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; szoftvertelepítés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás

keretében; szoftver kutatás; szoftver készítés; szoftver-karbantartás; szoftver mérnökség; szoftver testreszabása;

szoftverek frissítése; számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes hardver tervezése; számítógépes hardver

bérbeadása; számítógépes hardverek fejlesztése; számítástechnikai hardverek tervezése; számítógépes hardverek

tesztelése; számítógépes hardvertervezési szolgáltatások; hardver és szoftver bérbeadása; számítógép hardver

eszközeinek bérbeadása; tervező szolgáltatás számítógépes hardverhez; számítógépes hardverrel kapcsolatos

tanácsadás; konzultáció számítógépes hardverekkel kapcsolatban; számítógépes hardver tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése;

számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás;

számítógépes hardverek konfigurálása szoftverek segítségével; kutatás a számítógépes hardverek területén;

számítógépes hardverek testre szabott tervezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes hardver architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes hardverek és

felszerelések, eszközök bérbeadása; számítógépes hardverek használatára vonatkozó műszaki tanácsadás;

számítógépes hardverrel kapcsolatos kutatás és tanácsadás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés; hardverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és terjesztéséhez; számítógépek ipari

formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezéssel kapcsolatban;

termékek formatervezése; ipari formatervezés; stíldíszítés [ipari formatervezés]; távközlési berendezésekkel

kapcsolatos formatervezési és tervezési szolgáltatások; telekommunikációs berendezések műszaki formatervezése

és tervezése; telekommunikációs hálózatok műszaki formatervezése és tervezése; dizájnszolgáltatások; építészeti

tervezési [dizájn] szolgáltatások; telefonok tervezése; szoftvertervezés okostelefonokhoz; okostelefon-szoftverek

frissítése; honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; mobiltelefonokhoz készült webhelyek

létrehozása és karbantartása; csomagolási design; grafikus tervezés, design; mobiltelefonok tervezése;

 mobiltelefonok kikódolása.

 ( 210 ) M 20 01056

 ( 220 ) 2020.04.17.

 ( 731 )  Fempharma Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Babántúl

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 20 01057

 ( 220 ) 2020.04.17.

 ( 731 )  Brandeis Barnabás, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROMETHEUS

 ( 511 ) 9    Telefonok; elektromos és elektronikai összetevők; elektronikai készülékekhez való szoftvermeghajtók,

amelyek lehetővé teszik számítógépes hardverek és elektronikai készülékek egymással való kommunikációját;

szoftverek; szoftver csomagok; applikációs szoftver; okoshangszórók; okosszemüvegek; okoskarórák; okosszíjak;

okosgyűrűk; okosgyártás szoftverek; tokok okostelefonhoz; szoftverek okostelefonokhoz; töltők

okostelefonokhoz; tápegységek okostelefonokhoz; kijelzők okostelefonokhoz; vezeték nélküli fejhallgatók

okostelefonokhoz; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való használatra kialakított perifériák; hordható

 okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; okostelefonok; mobiltelefonok.

 35    Marketing tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing

információk; promóciós marketing; telefonos marketing; pénzügyi marketing; marketing szolgáltatások; digitális

marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;

marketingügynökségi szolgáltatások; marketingszemélyzet irányítása; marketingstratégiai vizsgálatok; reklám és
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marketing; marketing információk szolgáltatása; keresőmotoros marketing szolgáltatások; marketing stratégiák

tervezése; marketing célú becslések; üzleti marketing szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése;

marketing konzultációs szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing

felmérések tervezése; marketing tanulmányok előkészítése; marketing információk nyújtása; marketing

szoftverkiadás keretében; marketinghez kapcsolódó elemzés; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és

marketing konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; online reklám-

és marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketinggel kapcsolatos

információnyújtás weboldalakon keresztül; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások

megbízásából; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

 okostelefonokkal kapcsolatban.

 42    Szoftveralkotás; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; szoftvertelepítés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás

keretében; szoftver kutatás; szoftver készítés; szoftver-karbantartás; szoftver mérnökség; szoftver testreszabása;

szoftverek frissítése; számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes hardver tervezése; számítógépes hardver

bérbeadása; számítógépes hardverek fejlesztése; számítástechnikai hardverek tervezése; számítógépes hardverek

tesztelése; számítógépes hardvertervezési szolgáltatások; hardver és szoftver bérbeadása; számítógép hardver

eszközeinek bérbeadása; tervező szolgáltatás számítógépes hardverhez; számítógépes hardverrel kapcsolatos

tanácsadás; konzultáció számítógépes hardverekkel kapcsolatban; számítógépes hardver tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése;

számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás;

számítógépes hardverek konfigurálása szoftverek segítségével; kutatás a számítógépes hardverek területén;

számítógépes hardverek testre szabott tervezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes hardver architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes hardverek és

felszerelések, eszközök bérbeadása; számítógépes hardverek használatára vonatkozó műszaki tanácsadás;

számítógépes hardverrel kapcsolatos kutatás és tanácsadás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés; hardverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és terjesztéséhez; számítógépek ipari

formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezéssel kapcsolatban;

termékek formatervezése; ipari formatervezés; stíldíszítés [ipari formatervezés]; távközlési berendezésekkel

kapcsolatos formatervezési és tervezési szolgáltatások; telekommunikációs berendezések műszaki formatervezése

és tervezése; telekommunikációs hálózatok műszaki formatervezése és tervezése; dizájnszolgáltatások; építészeti

tervezési [dizájn] szolgáltatások; telefonok tervezése; szoftvertervezés okostelefonokhoz; okostelefon-szoftverek

frissítése; honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; mobiltelefonokhoz készült webhelyek

létrehozása és karbantartása; csomagolási design; grafikus tervezés, design; mobiltelefonok tervezése;

 mobiltelefonok kikódolása.

 ( 210 ) M 20 01058

 ( 220 ) 2020.04.17.

 ( 731 )  Gubányi Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) Denelys

 ( 511 ) 3    Aromaterápiás krémek; eau de toilette; folyékony parfümök; illatosított kölnik, arcvizek; illatosított krémek;

illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított testpermetek, spray-k; illatszer készítmények; illatszercikkek;

illatszerek; parfüm; parfüm készítmények; parfüméria, illatszerbolt; parfümvizek, illatosított vizek; szilárd

parfümök; természetes illatszerek; test spray-k [nem gyógyhatású]; testdezodorok [illatszerek]; aloe vera

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1568



készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; babaápoló termékek (nem gyógyhatású);

balzsamok nem gyógyászati célokra; dörzsölő készítmények a testen történő használatra; egészségügyi termékek

[piperecikkek]; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények; fogyasztószerek [kozmetikumok], nem

orvosi használatra; gyermekkozmetikai cikkek; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; illatosított folyadékok,

oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai használatra;

kenőcsök kozmetikai használatra; körömágy kondicionálók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni

használatra; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok formájában; masszázsolajak;

masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak; natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok;

nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; nem gyógyhatású

kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású piperecikkek; olajok

kozmetikai célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra; parfümök és

illatanyagok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; pedikűr készítmények; sminklemosó vattakorongok;

szájhigiénés készítmények; természetes kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készitmények; zsírok

kozmetikai célokra; aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai

alkalmazásra]; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem

gyógyhatású]; desztillált szépségápoló olajok; emulgeált illóolajok; esszenciális olajok; illatosított olaj; illóolajok;

illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra; kevert illóolajok; levendulaolaj; nem

gyógyhatású olajok; növényi illóolajok; természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra;

virágvíz; szappanok háztartási használatra; folyékony szappan; illatosított szappanok; kézműves szappanok;

mosókrémek [szappanok]; szappan; szappan lapocskák személyes használatra; szappan termékek; szappanlapok;

testolaj; ajak alapozók; arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; arcmasszázsolajok; arcolajok; arcradír

készítmények kozmetikai használatra; arctisztító maszkok; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; bőrápoló

készítmények; bőrtisztító habok; fitokozmetikai készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális

kozmetikumok; fürdő- és zuhanyolajok (nem gyógyhatású); fürdőkészítmények; gyógynövénykivonatok

kozmetikai célokra; hajápoló készítmények; hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; készítmények haj- és

testmosásra; kéztisztítók; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai

célokra; kozmetikai krémek az arc és a test számára; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok porok

formájában; krémes arcpúder; lábradírok; micellás víz; naptejek csecsemőknek; nem gyógyhatású szépségápoló

szerek; nem gyógyhatású zuhanyolajak; öregedésgátló szérum kozmetikai használatra; smink; regeneráló krémek

kozmetikai használatra; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkrögzítő spray-k; sminktermékek;

szappanmentes emulziók mosakodáshoz [testre]; szépségápoló szérumok; színes kozmetikumok a bőrre;

szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; test- és arcápoló olajok; testpermetek; tisztítókészítményekkel átitatott

babatörlőkendők; tusoló készítmények; utántöltő csomagok kozmetikai szerek adagolóihoz; ajakkozmetikumok;

ajakrúzsok; barnító tejek [kozmetikumok]; bőrbarnító krémek; bőrkorrektor krémek; dekoratív kozmetikai

termékek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok rúzs

formájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; kozmetikumok szemöldökhöz; kozmetikumok

szempillához; napozók, barnítók [kozmetikumok]; napozókrémek; sminklemosó tejek; folyékony

fürdőszappanok; kozmetikai szappanok; mandulaszappan; tusfürdők; aromás fürdőolajok; babahabfürdők;

fürdőgolyók; fürdőolajok; fürdősók (nem gyógyszeres -); gyógynövények fürdéshez; nem gyógyhatású

fürdőolajok; nem gyógyhatású tusfürdők; dezodorok; izzadásgátlók; test spray-k; a terhesség során használatos

kozmetikai készítmények száraz bőrre; agyagmaszkok bőrre; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; arc- és testápoló

folyadékok; arc- és testkrémek; arcemulziók [kozmetikai alkalmazásra]; archidratálók [kozmetikai]; arckrém;

arclemosók [kozmetikumok]; arcmaszkok; arcpakolások; arcradírok [kozmetikai]; arcszérum kozmetikai

használatra; arctisztító tejek; arctisztítók; arctonikok [kozmetikumok]; babaápoló folyadékok; babaápoló tejek;

babakrémek [nem gyógyszeres]; babaolajok; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; borotválkozás utáni hidratáló

krém; fényvédő faktoros napvédő spray-k; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai]; hidratálók; illatos olajok

bőrápolásra; illatosított hintőporok; illóolajok légfrissítőkhöz; készítmények napozáshoz [kozmetikumok];
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kézkrém; körömápoló készítmények; körömlakkok; kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai testradírok;

napvédő termékek [kozmetikumok]; narancsbőr, cellulitisz elleni folyadékok; olajok a bőr napozás utáni

hidratálására; sminkeltávolító krémek; babasamponok; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; hajápoló

készítmények, nem gyógyászati célokra; hajformázó készítmények; hajkozmetikumok; hajsamponok;

borotvakrém; borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni készítmények; borotvaszappan; szakállolaj;

 szakállbalzsam; testradír; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; tonikok [kozmetikumok].

 ( 210 ) M 20 01060

 ( 220 ) 2020.04.20.

 ( 731 )  Szabó Gyula, Budapest (HU)

 ( 541 ) cyus

 ( 511 ) 3    Szappanok; tusfürdők; samponok; parfümök; olajok test- és szépségápoláshoz; napvédő, napozó

készítmények [kozmetikumok]; masszírozáshoz használt olajak; kölnivizek; készítmények borotválkozáshoz;

illatszer készítmények; fürdősók; fürdőgolyók; folyékony szappanok; esszenciális olajok; dörzsölő készítmények

 a testen történő használatra; dezodorok; bőrápoló készítmények.

 18    Aktatáskák; alkalmi kistáskák; alkalmi táskák [clutch]; bérlettartók; bevásárlótáskák; boston táskák; bőr és

irha kulcstartó tokok; bőr irattartók; bőrből készült kézitáskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; bőröndök,

útitáskák [poggyász]; bőrszíjak; diplomatatáskák; ernyők, esernyők; estélyi kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák;

iskolatáskák; kártyatartó tárcák; neszesszerek; pelenkázótáskák; pénztárcák, erszények; piperetáskák üresen;

 retikülök; satchel táskák; sporttáskák; strandtáskák; táskák, kézitáskák; válltáskák, tarisznyák; vászontáskák.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; bakancsok, csizmák; baseball sapkák; blézerek; blúzok; bőrcipők;

csokornyakkendők; derékszíjak, övek; divatos kalapok, fejkendők; esküvői ruhák; esőköpenyek, esőkabátok;

estélyi ruházat; farmerruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi és női lábbeli; férfi, női és gyermek ruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; hálóruhák,

alváshoz használt ruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; kardigánok; kendők [ruházat]; kesztyűk; köntösök,

pongyolák; kötöttáruk [ruházat]; melegítőfelsők; melegítőnadrágok; menyasszonyi ruhák; nyakkendők;

nyaksálak; öltönyök; papucsok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; sapkák; sportruházat; strandkalapok;

 szandálok; szoknyák; zakók, dzsekik; zoknik és harisnyák; zsebkendők.

 ( 210 ) M 20 01061

 ( 220 ) 2020.04.20.

 ( 731 )  Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása;

bentlakásos iskolák; bentlakásos tanfolyamok; hegyi túrázással kapcsolatos bentlakásos tanfolyamok; coaching;

coaching [tréning]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek

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

könyvek megjelentetése elektronikus formában; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és

bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása;
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filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; gyakorlati képzés; hangfelvételek kölcsönzése; idegenvezetős túrák levezetése;

idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások

nyújtása; know-how átadása (képzés); konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák

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

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése és tartása; mentorálás; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

művészeti alkotások bérbeadása; 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; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online nem letölthető képek biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok

készítése; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek

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

szervezése; versenyek intézése [szervezése]; videorögzítés; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése,

rendezése és lebonyolítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;

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

szerencsejátékok; oktatási szimpóziumok szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások; táboroztatás.

 ( 210 ) M 20 01064

 ( 220 ) 2020.04.20.

 ( 731 )  Process Automatika Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Gyurcsik Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

 szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 01066

 ( 220 ) 2020.04.21.

 ( 731 )  Kőszegi Brigitta, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Állatkozmetika; állatkozmetikai szolgáltatások; állatkozmetikai szolgáltatás; állatkozmetikai szalon
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szolgáltatásai házi kedvencek számára; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére;

 állatápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01070

 ( 220 ) 2020.04.21.

 ( 731 )  Megaweb Kft, Budapest, XIV. (HU)

 ( 740 )  Csibi Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01080

 ( 220 ) 2020.04.21.

 ( 731 )  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Táborhelyek hasznosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás).

 ( 210 ) M 20 01088

 ( 220 ) 2020.04.21.

 ( 731 )  Kovács Bence Tamás, Szombathely (HU)

 ( 541 ) NEXIS

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 20 01123

 ( 220 ) 2020.04.26.

 ( 731 )  Nemes Attila, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Antibakteriális készítmények; antibakteriális spray-k; antiszeptikus készítmények; antiszeptikus

mosakodószerek, mosószerek; antiszeptikus spray-k aeroszolok formájában, bőrön történő használatra;

antiszeptikus spray-k aeroszolok formájában, szilárd felületeken történő használatra; antiszeptikus tisztítószerek;

baktériumölő kézápolók; baktériumirtók; baktériumölő szerek, baktérium eltávolítók; fertőtlenítő szerek

gyógyászati használatra; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítők; fertőtlenítők háztartási használatra;

fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;
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fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; kézfertőtlenítő készítmények; megelőző hatású antiszeptikus szerek;

 terapeutikus hatású antiszeptikus szerek; sterilizáló lemosószerek; sterilizáló készítmények; sterilizáló anyagok.

 ( 210 ) M 20 01140

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

ipari használatra; szilikongyanták (melyek ebbe az osztályba tartoznak); laminátumokhoz használt

 kontaktragasztók; burkolat ragasztók (ragasztók burkolólapok rögzítéséhez vagy lerakásához).

2    Festékek, lakkok, politúrok; rozsdagátló készítmények tartósításhoz, fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; pácfestékek; marószerek, maróanyagok; bevonatok; masztix [természetes gyanta], festékekhez

 használt kötőanyagok, rozsda elleni készítmények, alapozók, primerek, alapozó színezékek, alapozó bevonatok.

 3    Tisztító-, polírozó, súroló- és csiszolószerek.

 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.

 17    Poliuretán hab (félkész); poliuretán hab szigetelési célokra; tömítő-, dugaszoló- és szigetelőanyagok;

tömítőanyagok illesztésekhez; tömítések; szilikongumi, szilikongumi vegyületek; hőszigetelési célú

szigetelőanyagok és hideg elleni szigetelőanyagok; szilikongyanták (amelyek ebbe az osztályba tartoznak);

 szilikonhabok hőszigetelésre vagy hőpajzsok; más osztályba nem tartozó tömőkittek.

 19    Nem fém építőanyagok; glettelő anyagok; tűzálló cementbevonatok; töltőanyagok falak javításához;

 habarcs; beton; cement; aszfalt; szurok; bitumen; esztrich; hézagkitöltő anyagok; aljzatkiegyenlítő képítési célra.

 ( 210 ) M 20 01141

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

ipari használatra; szilikongyanták (melyek ebbe az osztályba tartoznak); laminátumokhoz használt

 kontaktragasztók; burkolat ragasztók (ragasztók burkolólapok rögzítéséhez vagy lerakásához).

2    Festékek, lakkok, politúrok; rozsdagátló készítmények tartósításhoz, fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; pácfestékek; marószerek, maróanyagok; bevonatok; masztix [természetes gyanta], festékekhez

 használt kötőanyagok, rozsda elleni készítmények, alapozók, primerek, alapozó színezékek, alapozó bevonatok.

 3    Tisztító-, polírozó, súroló- és csiszolószerek.

 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek.

 17    Poliuretán hab (félkész); poliuretán hab szigetelési célokra; tömítő-, dugaszoló- és szigetelőanyagok;

tömítőanyagok illesztésekhez; tömítések; szilikongumi, szilikongumi vegyületek; hőszigetelési célú

szigetelőanyagok és hideg elleni szigetelőanyagok; szilikongyanták (amelyek ebbe az osztályba tartoznak);

 szilikonhabok hőszigetelésre vagy hőpajzsok; más osztályba nem tartozó tömőkittek.

 19    Nem fém építőanyagok; glettelő anyagok; tűzálló cementbevonatok; töltőanyagok falak javításához;

 habarcs; beton; cement; aszfalt; szurok; bitumen; esztrich; hézagkitöltő anyagok; aljzatkiegyenlítő képítési célra.

 ( 210 ) M 20 01142

 ( 220 ) 2020.04.28.
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 ( 731 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LUX

 ( 511 ) 3    Szappan; illatszerek, piperevizek, arcszesz, kölni; esszenciális olajok; készítmények a hajas fejbőr és haj

ápolásához; dezodorok és izzadásgátlók; samponok és kondicionálók; hajfestékek, hajszínezők; hajfrizura alakító

termékek; szájöblítők, nem orvosi használatra; fogpaszta; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem

gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények; bőrön használatos olajak,

krémek és tejek; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozás előtt és után használatos készítmények;

szőrtelenítők; napbarnító és napfényt szűrő készítmények; kozmetikai szerek; sminkelő és sminkeltávolító

termékek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai vattlabdacsok,

kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők; kozmetikai maszkok,

 arcpakolások.

 ( 210 ) M 20 01146

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) POND'S

 ( 511 ) 3    Szappan; illatszerek, piperevizek, arcszesz, kölni; esszenciális olajok; dezodorok és izzadásgátlók;

készítmények a hajas fejbőr és haj ápolásához; samponok és kondicionálók; hajfestékek, hajszínezők; hajfrizura

alakító termékek; fogpaszta; szájöblítők, nem orvosi használatra; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem

gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények; bőrön használatos olajak,

krémek és tejek; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozás előtt és után használatos készítmények;

szőrtelenítők; napbarnító és napfényt szűrő készítmények; kozmetikai szerek; sminkelő és sminkeltávolító

termékek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai vattlabdacsok,

kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők; kozmetikai maszkok,

 arcpakolások.

 ( 210 ) M 20 01148

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Nézőpont

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

 ( 210 ) M 20 01149

 ( 220 ) 2020.04.27.

 ( 731 )  Vörös Eszter, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

  28    Játékok; játékszerek; léggömbök; táblajátékok; társasjátékok.

 41    Nevelés; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televíziómüsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; sportversenyek rendezése; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; testnevelés; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; zenei produkciók.
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 ( 210 ) M 20 01150

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  Suvet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Marián Andor, Budapest

 ( 541 ) BOOKLY

 ( 511 )   35    Könyvek tagoknak való kiskereskedelmi eladására irányuló könyvklubszolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01151

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  VIBeauty Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyes Eszter, Budapest

 ( 541 ) VIB Vote for Inner Beauty

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők kozmetikai hatással.

 ( 210 ) M 20 01152

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  VR360 TREASURES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benisch Gabriella, Budapest

  

( 546 )

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

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

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 01154

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  Rollin Technologies Kft., Zalatárnok (HU)

 ( 740 )  Déri Huba, Zalatárnok

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Töltőállomások elektromos járművekhez.
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  37    Elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01155

 ( 220 ) 2020.04.29.

 ( 731 )  Intercar Parts Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek, szárazföldi, légi és vízi közlekedésieszközök.

 ( 210 ) M 20 01156

 ( 220 ) 2020.04.29.

 ( 731 )  Slamovits Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információk és tanácsadás biztosításaa fogyasztók részére a kozmetikai termékek

 területén;(végleges szőrtelenítéssel kapcsolatos reklám és hirdetési szolgáltatások).

  41    Szőrtelenítéssel kapcsolatos oktatás.

 44    Lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai

testkezelések; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és

szőrcsökkentő szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; szőrtelenítő kezelések; lézeres

 szőrtelenítési szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.

 ( 210 ) M 20 01172

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Novikovné Cseh Krisztina, Jászszentlászló (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása;

 kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; közösségi vásárlás megszervezése.

 41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

 művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 20 01173

 ( 220 ) 2020.04.30.
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 ( 731 )  Sventek Beáta, Pécel (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Borbély szolgáltatások; borbélyüzletek; borbélyüzletek szolgáltatásai; fodrászszalonok; fodrász szolgáltatás;

fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai

katonai szolgálatot teljesítőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy

 fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 01179

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Holdság Katalin, Vác (HU)

 Mészáros Klára, Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Derékszíjak, övék; edzőcipők, sportcipők; esküvői ruhák; farmerek; farmerruházat; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőruhák, úszódresszek; ingek; jelmezek, kosztümök; kalapáruk; kismama ruházat; koszorúslány ruhák;

kötényruhák, ingruhák; lábbelik; nadrágok; női alkalmi ruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; öltöny zakók;

öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók;

pulóverek; rövid nadrágok, shortok; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek; sálak [ruházati cikkek]; sapkák;

 szoknyák; szoknyás kosztümök; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.

 35    Férfi ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; női ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati

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

nagykereskedelmi szolgáltatások; sport ruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01180

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Ritter-Mészáros Ida, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Blogírási szolgáltatások; coaching; coaching [tréning]; drámapedagógus szolgáltatások biztosítása; életmód

tanácsadás (képzés); életvezetési tanácsadás; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadások szervezése

és lebonyolítása; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzések szervezése; képzések tartása;
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képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatás,

tanítás; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási

szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;

önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok

vezetése; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti tanfolyamok biztosítása; személyi coaching [képzés]

személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és

lebonyolítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tréningek biztosítása; tréningek

szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; füzetek kiadása;

kiadványok megjelentetése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; online coaching szolgáltatások

biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online életvezetési tanácsadások

biztosítása; online képzések szervezése és lebonyolítása; online kiadványok megjelentetése; online konferenciák

szervezése és lebonyolítása; online oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy

internet vagy extranet útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online önismereti műhelyek és

szemináriumok lebonyolítása; online önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; online

önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; online önismereti tanfolyamok [oktatás]; online önismereti

tanfolyamok biztosítása; online személyi coaching [képzés]; online személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;

online szemináriumok biztosítása; online szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;

online tanfolyamok, képzések szervezése és lebonyolítása; online tréningek biztosítása, szervezetése és

lebonyolítása; online workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; online, nem letölthető videók

 biztosítása; videó és online előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; webináriumok szervezése.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; mediációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01184

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Vigh Norbert, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzőtermi szolgáltatások;

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; életmód tanácsadás (képzés); erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesz tanácsadás; sport

edzőtábori szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportoktatás, edzés

és irányítás; sportoktatás/edzés; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó

oktatási és képzési szolgáltatások; sportolók képzése; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; táboroztatás; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel

kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testmozgásra, -edzésre alkalmas

 létesítmények üzemeltetése.
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 ( 210 ) M 20 01185

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Deviser Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ingatlantulajdon kezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

értékbecslése; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlankezelés;

 kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.

 36    Célzott marketing; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák

bérbeadása (reklámtáblák); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése marketing

szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tökét; igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatban; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01186

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  BATSTORE2016 Kft., Szombathely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; bakancsok, csizmák; baseball sapka; derékszíjak, övek; farmer

kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fejre

való sálak, fejkendők; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi, női és gyermek

ruházat; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; ingek; kabátok, dzsekik; kapucnis

pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; lábbelik; melegítő felsők; melegítőfelsők, sportos pulóverek;

melegítőnadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrágok,

melegítő alsók; nadrágok; papucsok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövidnadrágok; rövidnadrágok, shortok;

ruházati cikkek; sálak [ruházati cikkek]; sapkák; sportsapkák és baseballsapkák; szabadidőfelsők, melegítőfelsők;

 szabadidős nadrágok; szandálok; télikabátok, nagykabátok; tréningruha felsők, melegítőfelsők.

 35    Napszemüveg tokokkal és szemüvegtokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

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

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

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal
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kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01187

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Red Kings Production Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kávék; kávékeverékek;

kávékapszulák; kávéesszenciák és kávékivonatok keveréke; instant kávék; fogyasztásra kész kávé és kávéalapú

italok; a következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kávéfőző készülékek;

elektromos kávéfőzőgépek; háztartási kávéfőzők [elektromos]; kávéfőzők, nem elektromos; perkolátorral

felszerelt elektromos kávéfőzők; a következő termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások:

kávékapszulák, utántölthető kávékapszulák; üres műanyag kávékapszulák; kávékapszulák, üresen, elektromos

kávéfőzőkhöz; a következő termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: nem papírból

készült kávéfilterek, melyek nem elektromos kávéfőzők alkatrészei; papír kávéfilterek kávéfőzőkhöz; nem

elektromos tejhabosítók; elektromos tejhabosítók; online rendelési szolgáltatások; bolti kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 37    Kávéfőző készülékek, kávéfőzőgépek szervizelési, karbantartási és javítási szolgáltatásai; kávéautomaták

szervizelési, karbantartási és javítási szolgáltatásai; háztartási és konyhai készülékek karbantartása, szervizelése

 és javítása.

 43    Kávézói szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; mobil éttermi

 szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01188

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Nagy-György Gábor, Pécs (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása

sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklubok és

tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitneszklub

szolgáltatások; fitneszórák vezetése; fitneszoktatás, útmutatás; fitnesztanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások;

fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai

erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó sporttevékenységek

oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; közösségi sportrendezvények

szervezése; sportklub szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportedzőtábori szolgáltatások;

sportedzői tevékenység; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények megszervezése;

sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése;
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sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

sportolók képzése; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvényekhez kapcsolódó

információk szolgáltatása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások;

sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek

oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos

tanfolyamok; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; testedzéssel

kapcsolatos oktatás; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák;

testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzés felügyelete; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon

keresztül; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi

szolgáltatások; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és gyerekeknek; oktatójellegű

egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;

rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; létesítmények biztosítása

sport rekreációs tevékenységekhez; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; szabadidős,

rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; táplálkozásoktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos

oktatás; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati]; egészségvédelem és

táplálkozás terén nyújtott képzés; táplálkozással kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; diétával kapcsolatos

oktatás az interneten keresztül; diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; étrenddel, diétával

kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és

sport célú rendezvényszervezés; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; rekreációs célú

 konferenciák szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; találkozók és konferenciák szervezése.

 ( 210 ) M 20 01189

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Kiss Kató, VÁC (HU)

 ( 740 )  Kovács Ákos, Bábolna

 ( 541 ) Kiss Kató - Léleklátó, halottlátó

 ( 511 )   41    Élő előadások szervezése és bemutatása.

  45    Spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 01192

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Liza Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; húsalapú snack-ételek; hüvelyes

 zöldségalapú snack-ételek; növényi alapú snackek; zöldségalapú snack-ételek.

 30    Extrudált búza snack termékek; főként extrudált gabonafélékből készült snack termékek;

gabonakeményítőből készült snack termékek; kukoricából készült snack termékek; kukoricalisztből extrudálással

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

kukoricapehely snackek; rizslisztből készült snack termékek; sajtízű, puffasztott kukorica snackek; sajtos

 puffasztott kukorica snackek; snack ételek (gabona alapú -); teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek.

  43    Snack-szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01193
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 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VENORMIX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen a gasztrointesztinális készítmények..

 ( 210 ) M 20 01195

 ( 220 ) 2020.05.04.

 ( 731 )  Farkas Rita Bernadett, Budapest (HU)

 ( 541 ) Nalini

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; aranyékszerek; aranyból készült ékszerek;

bronzékszerek; cabochon csiszolású drágakövek ékszerek készítéséhez; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]

személyes használatra; drágakövekből készült ékszerek; ékszerfityegők nemesfémből vagy nemesfém bevonattal;

ékszerek nem nemesfémből; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek;

nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből készült ékszerek; nemesfémből készült láncok [ékszerek];

nemesfémekből készült ékszerek; nemesfémekkel befuttatott ékszer; nemesfémmel bevont kristályból készült

 ékszerek; női ékszerek; nyakláncok [ékszer]; platina ékszerek; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek].

  21    Dísztárgyak kristályból; dísztárgyak kerámiából.

 27    Nemtextil falidíszek, falikárpitok; kézzel készített falidíszek nem textilanyagból; nem textilből készült

 falidíszek.

 ( 210 ) M 20 01196

 ( 220 ) 2020.05.04.

 ( 731 )  Pointman Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Madar Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pointman

 ( 511 )   35    Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01199

 ( 220 ) 2020.05.04.

 ( 731 )  Czifra László, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss-Kovács Orsolya, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 210 ) M 20 01202

 ( 220 ) 2020.05.04.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 20 01204

 ( 220 ) 2020.05.04.

 ( 731 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) RizoStart

 ( 511 )  1    Talajtrágyák, műtrágyák.

 ( 210 ) M 20 01205

 ( 220 ) 2020.05.04.

 ( 731 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) CornUP

 ( 511 )  1    Talajtrágyák, műtrágyák.

 ( 210 ) M 20 01206

 ( 220 ) 2020.05.04.

 ( 731 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 ) Rizotec NPK

 ( 511 )  1    Talajtrágyák, műtrágyák.

 ( 210 ) M 20 01208

 ( 220 ) 2020.05.05.

 ( 731 )  Valoris Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő porok; fogfehérítő porok kókuszból és aktívált szénből; fogkrémek; nem gyógyhatású

 kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek, eszenciaolajok.

 ( 210 ) M 20 01211

 ( 220 ) 2020.05.05.

 ( 731 )  Győry-Zelencsuk Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Tánciskolák; táncoktatás felnőtteknek; táncoktatás biztosítása; táncklub szolgáltatások; táncoktatás nyújtása;

táncos rendezvények szervezése; egzotikus tánczolgáltatások; élő táncbemutatók; szórakoztatás élő táncelőadások

formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; tánc, zene és dráma

előadások tartása; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táncbemutatók szervezése; táncoktatás

gyerekeknek; táncos bemutatók szervezése; táncos előadások bemutatása; táncos események szervezése; táncos

rendezvények; táncstúdiók; táncversenyek szervezése; akadémiák [oktatás]; edzési [fitnesz] tanácsadási

szolgáltatások; fitneszoktatás, útmutatás; fitnesztanácsadás; formában tartó sporttevékenységek oktatása,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1583



fitneszoktatás; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitneszedzési

szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és

 levezénylése; zenés előadások bemutatása; zenés műsorok rendezése; élőzenés szolgáltatások.

 44    Terápiás szolgáltatások; személyiségfelmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos

szolgáltatások]; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; mentális egészségszolgáltatások;

személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; pszichológus [szolgáltatások]; zeneterápiás

 szolgáltatások; fizikai, pszichológiai és kognitív célú zeneterápia.

 ( 210 ) M 20 01249

 ( 220 ) 2020.05.07.

 ( 731 )  Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) Caius Camillus

 ( 511 )   11    Fűtőkészülékek.

  35    Fűtőkészülékek kereskedelme.

  37    Fűtőkészülékek szerelése és javítása.

 ( 210 ) M 20 01251

 ( 220 ) 2020.05.07.

 ( 731 )  Vylyan Vinum Borászati Kft., Kisharsány (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VYLYAN

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; brandy, borpárlat; digesztív [emésztést elősegítő] italok

 [szeszesitalok]; gin; gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes italok.

 ( 210 ) M 20 01253

 ( 220 ) 2020.05.08.

 ( 731 )  Tee Turtle, LLC, Missouri (US)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) UNIKORNISOK A RÉMES MÉNES

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és játéktárgyak; játékkártyák, kártyajátékok; parti játékok; táblajátékok, társasjátékok.

 ( 210 ) M 20 01254

 ( 220 ) 2020.05.11.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 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.

 ( 210 ) M 20 01257

 ( 220 ) 2020.05.10.

 ( 731 )  Dr. Varga Emília Virág, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyurcsik Hajnalka, Szeged

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1584



  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 20 01260

 ( 220 ) 2020.05.10.

 ( 731 )  Szabó és Fia Tüzép Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű

 fémáru, fémtartályok.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen.

 ( 210 ) M 20 01265

 ( 220 ) 2020.05.11.

 ( 731 )  Dilato Finance Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  35    Reklámozás.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 01266

 ( 220 ) 2020.05.11.

 ( 731 )  Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Laxamed

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; székrekedés enyhítésére szolgáló

gyógyszerek; gyomor- és béltisztító szerek; gyógyszerek gyomor- és bélrendszeri betegségek kezelésére;

 hashajtók; gyógyszerek bélrendszeri elégtelenségekre.

 ( 210 ) M 20 01271

 ( 220 ) 2020.05.12.

 ( 731 )  L&P Solutions Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 01273

 ( 220 ) 2020.05.12.

 ( 731 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 01299

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Sashegyi István Árpádné, Szeged (HU)

 Sashegyi Babett, Szeged (HU)

 Sashegyi Árpád, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 01306

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, Frankfurt Am Main (DE)

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

 ( 541 ) ENTERO-SPA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek és készítmények; vitaminok; táplálékkiegészítők gyógyászati használatra;

étrend-kiegészítők orvosi használatra; gyógyászati célú étrend-kiegészítők; ásványi anyagok gyógyászati

 használatra; rehidrációs termékek, folyadékpótló készítmények.

 ( 210 ) M 20 01309

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Kocsmár Anett, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    PárnahuzatokMatrac- és párnahuzatokTakarók kiságybaPokrócok, takarókKiságy takarókTakaró újszülött

babáknakÚti takarók, plédekÁgyneműk és takarókSteppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]Babatakarók,

 gyerek takarók, babaplédekTextilből készített egészségügyi kiskönyv borítók

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: táskák [zacskók, tasakok]

csomagolásra, ajándéktáskák, textil bevásárlótáskák; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi
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szolgáltatások: táskák, oldaltáskák, tarisznyák, kézitáskák, hátizsákok, hátitáskák, sporttáskák, tornazsákok;

következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: textilből zsákok [táskák] csomagoláshoz,

textilből készített üveg tartók [táskák] csomagoláshoz, textilből készített borosüveg tartók [táskák]

csomagoláshoz; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: textiltáskák, szatyrok

árucsomagolásra; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: párnahuzatok, matrac-

és párnahuzatok; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: konfekcionált textil

termékek; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruházati kellékek, varrási és

textildekorációs árucikkek; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: ágyneműk és

takarók; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: takaró újszülött babáknak,

kiságy takarók; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: babatakarók, gyerek

takarók, babaplédek; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: egészségügyi

kiskönyv borítók; következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: textilből készített

 egészségügyi kiskönyv borítók.

 40    Varrás; varrás és ruhakészítés; varrás [egyedi gyártás]; ruhák átalakítása; ruhák átalakítása [egyedi gyártás];

 szabászat vagy ruhakészítés; konfekcionált textil termékek készítése [egyedi gyártás]; könyvborítók készítése.

 ( 210 ) M 20 01310

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Lanbox Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványi étrend-kiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő

italpor keverékek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

étrendkiegészítő italok; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészitők; porított fehérje étrend kiegészítők;

porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek; protein étrend-kiegészítők; szérumok; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények;

 vitaminkészítmények; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 35    A következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: étrend- és táplálékkiegészítő

készítmények; szérumok; vitaminok és vitaminkészítmények; online rendelési szolgáltatások; bolti kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01312

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Horváthné Nagy Vera Csilla, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Gyermekek számára készült fejlesztőtáblák; gyermekfoglalkoztató képességfejlesztő feladatgyűjtemények

gyakorlására szolgáló nyomtatványok; gyermekfoglalkoztató mesetáblák; készségfejlesztő könyvek

gyermekeknek; készségfejlesztő feladatokat tartalmazó munkafüzetek gyermekeknek; könyvek és foglalkoztató

füzetek gyermekeknek; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;
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gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; kártyák; könyvek; matricás foglalkoztató könyvek; motivációs

 kártyák; oktatási felszerelések; oktató kártyák; oktatókártyák; rajzoló könyvek; színező könyvek.

 ( 210 ) M 20 01313

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Pauer Péter, Sződliget (HU)

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

 ( 541 ) KEYSTONES RAKTÁRTECHNIKA

 ( 511 ) 6    Acél építőanyagok; acél gyártmányok, készítmények; acél ívek, lapok formájában; acél nyers vagy félig

megmunkált állapotban; acél, lemezek formájában; acélkeretek épületekhez; csavaranyák, reteszek és rögzítők

fémből; csőtartó állványok [szerkezetek] fémből; előregyártott fémszigetelésű csarnokok, menedékek; fém

állványok, fém állványok [szerkezetek]; fém állványok [szerkezetek] tárolási célokra; polctartó konzolok fémből;

fém állványok, állványzatok; fémcikkek, fémáruk építéshez, fém csarnokok, menedékek [épületszerkezetek]; fém

csarnokok, menedékek, esőbeállók; fém homlokzati állványok, állványzatok; fém polckeretek [kivéve bútorok];

fém polcosztók [kivéve bútoralkatrészek]; fém raktárak [páncéltermek]; fém raktársátrak, tárolósátrak; fémből

készült kerékpár-tároló állványok; fémből készült mobil csarnokok, sátrak; fémből készült moduláris menedékek,

csarnokok, garázsok; fémből készült motorszerelő állványok; fémből készült raktárépületek; fémből készült

tárolók áru raktározásához és szállításához; fémdobozok raktározási célra; fémoszlopok állványokhoz; főként

fémből készült csarnokok, menedékek, esőbeállók; gyártásban használatos fém porok; hordótartó állványok

fémből; kábeltartó állványok [szerkezetek] fémből; kerékpártároló állványok [szerkezetek]; közönséges fémekből

és ötvözeteikből készült építési vasáru; moduláris elöregyártott acélkeretek; munkaplatformok, állványok

[szerkezetek]; polctartó konzolok fémből; polctartó konzolok fémből [kivéve bútoralkatrészek]; salgópolcok;

torony rendszerű munkaállványok; vas; vas nyers vagy félig megmunkált állapotban; vashuzalok; vaslemezek;

 vastartalmú fémek; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások:fémszerkezetek, fém

építőanyagok, acél építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: salgó

polcok, fém polcrendszerek, csavaros állványok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: fémszerkezetek, fém építőanyagok; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: fémáruk, szerelvények, fémcikkek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

szolgáltatások: vasáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: faanyagok,

fűrészáruk; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: csavaranyák, reteszek és

 rögzítők fémből.

 40    Acél építőelemek egyedi gyártása; áruk egyedi gyártása, asztalosipari munkák [egyedi gyártás]; bútorok

gyártása megrendelések és kikötések alapján; bútorok igény szerinti gyártása; előre gyártott építőelemek egyedi

gyártása; előre gyártott épületek egyedi gyártása; fémcikkek igény szerinti gyártása; raktár berendezések gyártása;

 állványrendszerek gyártása; fémszerkezetek gyártása; fém épületelemek gyártása.

 42    Hegesztett szerkezetek struktúráját meghatározó vizsgálatok elvégzése; hegesztett szerkezetek vizsgálata

azok tulajdonságainak meghatározása érdekében; mérnöki tervezés; műszaki felmérések készítése; műszaki

szolgáltatások; műszaki tanácsadó szolgáltatások; műszaki tanulmányok elkészítése; műszaki tanulmányok

készítése, műszaki tervezés; műszaki tesztelés; műszaki vizsgálat, tesztelési szolgáltatások; műszaki vizsgálati

 szolgáltatások; szolgáltatások ipari folyamatok figyelésére.

 ( 210 ) M 20 01323

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  GranOperis Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási

szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzással, fejvadászattal
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kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; a személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet

tevékenységének megtervezése; adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás;

adminisztratív személyzet biztosítása; alkalmazott áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; alkalmazottak

időszakos elhelyezését biztosító szolgáltatások; alkalmazottak időszakos megbízása; alkalmazottáthelyezési

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; alkalmi

munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állandó személyzet elhelyezése; állandó

személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő

ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános

irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítői konzultáció; au pairekkel kapcsolatos

állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; bébiszitterek, dadák számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; cégvezetők elhelyezésével

kapcsolatos szolgáltatások; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; diplomások toborzásával

kapcsolatos információk terjesztése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; előadóművészek meghallgatása

[munkaerő kiválasztás]; értékesítési személyzet irányítása; értékesítő és marketingszemélyzet toborzása;

értékesítő személyzet biztosítása; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; fellépés-előjegyzési

szolgáltatások előadóművészeknek; felsővezetők kiválasztása és közvetítése; felsővezetők toborzása;

foglalkoztatási adatok nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; foglalkoztatási konzultáció,

tanácsadás; foglalkoztatási menedzsment szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; foglalkoztatási

tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások;

gyakornoki munkaközvetítői szolgáltatások; gyermekfelügyelő-közvetítői szolgáltatások; humán erőforrás

részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes

technikai személyzet toborzása; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; informatikusok toborzása; irodai kisegítő személyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások;

irodai kisegítő személyzet toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; irodai segítséget

nyújtó ideiglenes alkalmazottak biztosítása; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások;

karriertervezési tanácsadás; kétnyelvű személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;

konzultáció személyzeti kérdésekben; légi személyzet toborzása; marketingszemélyzet irányítása;

modellügynökségek; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi

szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások reklámozási célokra;

modellügynökségi szolgáltatások; 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 elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások

komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások házvezetőnők számára; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő

közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre; 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; munkahelyi

alkalmasság vizsgálata; munkaközvetítő irodák; munkaközvetítő szolgáltatások egészségügyi személyzet

számára; munkaközvetítő szolgáltatások paramedicinális személyzet számára; munkaközvetítői szolgáltatások

titkároknak; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével
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foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása; pszichológiai eljárások

személyzet kiválasztására; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámozással kapcsolatos

modellügynökségi szolgáltatások; repülőszemélyzet toborzása; repülőtéri földi személyzet toborzása; rövid

önéletrajzok készítése mások számára; segítségnyújtás alkalmazottaknak üzleti ügyekben; segítségnyújtás

személyzeti kérdésekben; szakember toborzási szolgáltatások; szakképzett önkéntesek kiközvetítése nonprofit

szervezetekhez; szakmai hozzáértés tesztelése; szakmai önéletrajz írása mások számára; szaktanácsadás

személyzeti kérdésekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet biztosítása jutalékos

rendszerű értékesítéshez; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet elhelyezésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; személyzet időszakos megbízása; személyzet kiválasztása; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok; személyzet

kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti követelmények

értékelése; személyzeti management; személyzeti menedzsment reklámozási célokra; személyzeti szolgáltatások;

személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti ügynökségi szolgáltatások az

elektronikai iparral kapcsolatban; személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások;

szereplőválogatás (casting) előadóművészek számára; szerződéses értékesítési személyzet biztosítása; színészek

toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; tanácsadó és

szakértői szolgáltatás személyügyi vezetés területén; tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek

üzleti menedzselése]; tervező személyzet elhelyezése; titkári munkaközvetítő szolgáltatások; toborzási

információk nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére;

toborzási tanácsadás jogászoknak; toborzási tanácsadás jogi titkároknak; toborzási tanácsadás pénzügyi

szolgáltatások területén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti tanácsadási szolgáltatások

fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási

struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos

szaktanácsadás a személyzeti menedzsment terén; vállalatigazgató jelöltek állítása; vezető személyzet kikeresése

és kiválasztása; vezető személyzet kiválasztása; vezetői munkaerő-toborzás; vezetők keresése, kiválasztása;

 vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; vezetők toborzása.

 ( 210 ) M 20 01324

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  GranOperis Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási

szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzással, fejvadászattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; a személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet

tevékenységének megtervezése; adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás;

adminisztratív személyzet biztosítása; alkalmazott áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; alkalmazottak

időszakos elhelyezését biztosító szolgáltatások; alkalmazottak időszakos megbízása; alkalmazottáthelyezési

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; alkalmi

munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állandó személyzet elhelyezése; állandó

személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő

ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános

irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítői konzultáció; au pairekkel kapcsolatos

állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; bébiszitterek, dadák számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; cégvezetők elhelyezésével

kapcsolatos szolgáltatások; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; diplomások toborzásával
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kapcsolatos információk terjesztése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; előadóművészek meghallgatása

[munkaerő kiválasztás]; értékesítési személyzet irányítása; értékesítő és marketingszemélyzet toborzása;

értékesítő személyzet biztosítása; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; fellépés-előjegyzési

szolgáltatások előadóművészeknek; felsővezetők kiválasztása és közvetítése; felsővezetők toborzása;

foglalkoztatási adatok nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; foglalkoztatási konzultáció,

tanácsadás; foglalkoztatási menedzsment szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; foglalkoztatási

tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások;

gyakornoki munkaközvetítői szolgáltatások; gyermekfelügyelő-közvetítői szolgáltatások; humán erőforrás

részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes

technikai személyzet toborzása; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; informatikusok toborzása; irodai kisegítő személyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások;

irodai kisegítő személyzet toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; irodai segítséget

nyújtó ideiglenes alkalmazottak biztosítása; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások;

karriertervezési tanácsadás; kétnyelvű személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;

konzultáció személyzeti kérdésekben; légi személyzet toborzása; marketingszemélyzet irányítása;

modellügynökségek; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi

szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások reklámozási célokra;

modellügynökségi szolgáltatások; 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 elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások

komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások házvezetőnők számára; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő

közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre; 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; munkahelyi

alkalmasság vizsgálata; munkaközvetítő irodák; munkaközvetítő szolgáltatások egészségügyi személyzet

számára; munkaközvetítő szolgáltatások paramedicinális személyzet számára; munkaközvetítői szolgáltatások

titkároknak; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével

foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása; pszichológiai eljárások

személyzet kiválasztására; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámozással kapcsolatos

modellügynökségi szolgáltatások; repülőszemélyzet toborzása; repülőtéri földi személyzet toborzása; rövid

önéletrajzok készítése mások számára; segítségnyújtás alkalmazottaknak üzleti ügyekben; segítségnyújtás

személyzeti kérdésekben; szakember toborzási szolgáltatások; szakképzett önkéntesek kiközvetítése nonprofit

szervezetekhez; szakmai hozzáértés tesztelése; szakmai önéletrajz írása mások számára; szaktanácsadás

személyzeti kérdésekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet biztosítása jutalékos

rendszerű értékesítéshez; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet elhelyezésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; személyzet időszakos megbízása; személyzet kiválasztása; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok; személyzet

kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti követelmények

értékelése; személyzeti management; személyzeti menedzsment reklámozási célokra; személyzeti szolgáltatások;
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személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti ügynökségi szolgáltatások az

elektronikai iparral kapcsolatban; személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások;

szereplőválogatás (casting) előadóművészek számára; szerződéses értékesítési személyzet biztosítása; színészek

toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; tanácsadó és

szakértői szolgáltatás személyügyi vezetés területén; tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek

üzleti menedzselése]; tervező személyzet elhelyezése; titkári munkaközvetítő szolgáltatások; toborzási

 információk nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére.

 ( 210 ) M 20 01326

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  GranOperis Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási

szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzással, fejvadászattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; a személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet

tevékenységének megtervezése; adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás;

adminisztratív személyzet biztosítása; alkalmazott áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; alkalmazottak

időszakos elhelyezését biztosító szolgáltatások; alkalmazottak időszakos megbízása; alkalmazottáthelyezési

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; alkalmi

munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állandó személyzet elhelyezése; állandó

személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő

ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános

irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítői konzultáció; au pairekkel kapcsolatos

állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; bébiszitterek, dadák számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; cégvezetők elhelyezésével

kapcsolatos szolgáltatások; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; diplomások toborzásával

kapcsolatos információk terjesztése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; előadóművészek meghallgatása

[munkaerő kiválasztás]; értékesítési személyzet irányítása; értékesítő és marketingszemélyzet toborzása;

értékesítő személyzet biztosítása; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; fellépés-előjegyzési

szolgáltatások előadóművészeknek; felsővezetők kiválasztása és közvetítése; felsővezetők toborzása;

foglalkoztatási adatok nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; foglalkoztatási konzultáció,

tanácsadás; foglalkoztatási menedzsment szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; foglalkoztatási

tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások;

gyakornoki munkaközvetítői szolgáltatások; gyermekfelügyelő-közvetítői szolgáltatások; humán erőforrás

részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes

technikai személyzet toborzása; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; informatikusok toborzása; irodai kisegítő személyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások;

irodai kisegítő személyzet toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; irodai segítséget

nyújtó ideiglenes alkalmazottak biztosítása; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások;
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karriertervezési tanácsadás; kétnyelvű személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;

konzultáció személyzeti kérdésekben; légi személyzet toborzása; marketingszemélyzet irányítása;

modellügynökségek; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi

szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások reklámozási célokra;

modellügynökségi szolgáltatások; 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 elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások

komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások házvezetőnők számára; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő

közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre; 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; munkahelyi

alkalmasság vizsgálata; munkaközvetítő irodák; munkaközvetítő szolgáltatások egészségügyi személyzet

számára; munkaközvetítő szolgáltatások paramedicinális személyzet számára; munkaközvetítői szolgáltatások

titkároknak; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével

foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása; pszichológiai eljárások

személyzet kiválasztására; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámozással kapcsolatos

modellügynökségi szolgáltatások; repülőszemélyzet toborzása; repülőtéri földi személyzet toborzása; rövid

önéletrajzok készítése mások számára; segítségnyújtás alkalmazottaknak üzleti ügyekben; segítségnyújtás

személyzeti kérdésekben; szakember toborzási szolgáltatások; szakképzett önkéntesek kiközvetítése nonprofit

szervezetekhez; szakmai hozzáértés tesztelése; szakmai önéletrajz írása mások számára; szaktanácsadás

személyzeti kérdésekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet biztosítása jutalékos

rendszerű értékesítéshez; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet elhelyezésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; személyzet időszakos megbízása; személyzet kiválasztása; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok; személyzet

kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti követelmények

értékelése; személyzeti management; személyzeti menedzsment reklámozási célokra; személyzeti szolgáltatások;

személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti ügynökségi szolgáltatások az

elektronikai iparral kapcsolatban; személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások;

szereplőválogatás (casting) előadóművészek számára; szerződéses értékesítési személyzet biztosítása; színészek

toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; tanácsadó és

szakértői szolgáltatás személyügyi vezetés területén; tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek

üzleti menedzselése]; tervező személyzet elhelyezése; titkári munkaközvetítő szolgáltatások; toborzási

információk nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére;

toborzási tanácsadás jogászoknak; toborzási tanácsadás jogi titkároknak; toborzási tanácsadás pénzügyi

szolgáltatások területén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti tanácsadási szolgáltatások

fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási

struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos

szaktanácsadás a személyzeti menedzsment terén; vállalatigazgató jelöltek állítása; vezető személyzet kikeresése

és kiválasztása; vezető személyzet kiválasztása; vezetői munkaerő-toborzás; vezetők keresése, kiválasztása;

 vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; vezetők toborzása.
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 ( 210 ) M 20 01327

 ( 220 ) 2020.05.15.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PALACKPOSTA NEM KELL KIMENNED! BOROD A BORÁSZATBÓL JÖN

 ( 511 )   33    Borászati termékek.

  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 210 ) M 20 01329

 ( 220 ) 2020.05.15.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PALACK POSTA NEM KELL KIMENNED! BOROD A BORÁSZATBÓL JÖN.

 ( 553 )

 

Az MP4 fájl elérése:

 http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=A9454BFD5C399C01EBEBE22A5BAA1CDB

 ( 511 )   33    Borászati termékek.

  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 210 ) M 20 01332

 ( 220 ) 2020.05.15.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) SUPRALLERG

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 01333

 ( 220 ) 2020.05.15.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 01336

 ( 220 ) 2020.05.18.

 ( 731 )  Takács Szilvia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 ( 210 ) M 20 01371

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Edison Junior

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 01450

 ( 220 ) 2020.05.26.

 ( 731 )  S.C.Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztítószerek minden célra (kivéve gyártási folyamatokban vagy orvosi célra történő felhasználásra);

szappanok és mosószerek; zsírtalanító készítmények háztartási célokra; légfrissítő készítmények; levegőillatosító

 készítmények; vécékagyló-tisztítók; kézmosó szappanok; szappan; eldobható impregnált tisztító kendők.

5    Légtisztító készítmények; légfertőtlenítő készítmények; készítmények szagok semlegesítésére; dezodorok

nem személyes használatra; szobai vagy légszagtalanító készítmények; szőnyegszagtalanítók; szagtalanítók

textilekhez; csíraölő készítmények; folyékony és sprayfertőtlenítők; felületi fertőtlenítőszerek; kézfertőtlenítők;

fertőtlenítő kézmosó szappanok; fertőtlenítő vegyszerekkel vagy vegyületekkel átitatott eldobható kendők

 háztartási célra; eldobható fertőtlenítő kendők.

 ( 210 ) M 20 01454

 ( 220 ) 2020.05.26.

 ( 731 )  Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OBSERVER

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

 ( 210 ) M 20 01456

 ( 220 ) 2020.05.26.

 ( 731 )  Horváth Klára, Kaposvár (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.

 ( 210 ) M 20 01457

 ( 220 ) 2020.05.26.
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 ( 731 )  Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 01461

 ( 220 ) 2020.05.26.

 ( 731 )  Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, húsok; vörös áruk; mozaikos húskészítmények; húskenyerek; kolbászok; szalámifélék; hússajtok;

hurkafélék; kenhető húskészítmények; pástétomok; aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt; lángolt, érlelt, sütött,

formázott húsok; formában vagy bélben főtt, pácolt húsok; húskonzervek; gyorsfagyasztott húskészítmények;

étkezési szalonnafélék; zsírok; tepertők; sonka; húskivonatok; húskészítmények; tartósított, fagyasztott, szárított

és főzött zöldségek; vegán termékek; vegetáriánus termékek; szendvicskrém, étkezési krémek; szendvics feltétek;

növényi alapú ételkészítmények; vegetáriánus ételkészítmények; vegán ételkészítmények; zöldség tartalmú

 ételkészítmények; falafel; hummusz; szója pogácsa; tofu pogácsa; zöldség alapú kenhető krémek.

 ( 210 ) M 20 01479

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  ITineris Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jeszenszky Zoltán, Budapest

 ( 541 ) ITineris

 ( 511 ) 9    Elektronikus adatbázisok; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; számítógépes

hordozón rögzített elektronikus adatbázisok; adatkommunikációs szoftverek; hálózati menedzsment szoftver;

hálózati operációs rendszer programok; hálózati szoftverek; helyi hálózatokkal kapcsolatos számítógépes

programok; információcserét lehetővé tévő interaktív számítógépes szoftverek; számítógépek közötti, helyi

hálózaton keresztül történő kommunikációra szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes hálózat

használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes programok az internet és a

világháló használatához; számítógépes programok hálózati menedzsmenthez; számítógépes programok internetes

csatlakozáshoz és internethasználathoz; számítógépes programok számítógépekhez vagy számítógépes

hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez;

szoftverek internetes hozzáférésekhez; szoftverek on-line üzenetküldéshez; számítógépes szoftverek vezeték

nélküli hálózati kommunikációhoz; azonnali üzenetküldő szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek;

adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatbázismotorok; adatbázisszerver-szoftverek; adatkezelő szoftverek; adatok

keresését és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes

szoftver; adattároló programok; fájlmegosztó szoftverek; fájlszerver-szoftverek; adat- és képfeldolgozó

szoftverek háromdimenziós modellek készítéséhez; fájlszinkronizáló szoftverek; felülvizsgálat-ellenőrző

platformok [szoftverek]; információ-visszakereső alkalmazások; képfelismerő szoftverek; képkezelő szoftverek;

letölthető felhőalapú szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető mobilalkalmazások

információk kezeléséhez; letölthető számítógépes szoftverek adatok kezeléséhez; letölthető számítógépes
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szoftverek információk kezeléséhez; nagy adathalmazokat kezelő szoftverek; számítógépek és számítógépes

hálózatok tartalmának távvezérlésű keresésére szolgáló számítógépes programok; számítógépes kereső

szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez;

számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető

adatbázisának létrehozására; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

adattárolás automatizálásához; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek

globális számítógépes hálózatról letölthető információs jegyzékekhez való hozzáféréshez; számítógépes

szoftverek piaci információk feldolgozásához; számítógépes szoftverek piaci információk elemzéséhez;

számítógépes szoftverek szerver elérési alkalmazások vezérléséhez és kezeléséhez; személyi számítógépes

alkalmazásszoftverek iratfelügyelő rendszerek kezeléséhez; személyi számítógépes alkalmazásszoftverek

iratfelügyelő rendszerekhez; szoftverek digitális osztott tároláshoz; szoftverek információk kereséséhez és

visszakereséséhez számítógép hálózaton keresztül; üzleti információszerző szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek

grafikai ábrázolásokhoz; adatfeldolgozó szoftverek szövegszerkesztéshez; bemutatószoftverek; day-trading

szoftverek; irodai szoftverek; vállalati szoftverek; környezetellenőrző szoftverek; környezetfigyelő szoftverek;

mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a mobil eszközök

közötti interakciót és csatlakozást; műholdas képek kiértékelésére szolgáló szoftverek; navigációs és utazási

információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; navigációs szoftverek; számítógépes alkalmazások

járműnavigációs berendezésekhez; számítógépes programok járművek működtetéséhez; számítógépes programok

jármű asszisztens rendszerekhez; számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszerekhez [gps];

számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási

adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek

helymeghatározási adatok továbbításához; elektronikai készülékekhez való szoftvermeghajtók, amelyek lehetővé

teszik számítógépes hardverek és elektronikai készülékek egymással való kommunikációját; eszközkezelő

programok; firmware-ek és eszközmeghajtók; firmware-k; firmware számítógépes perifériákhoz; beágyazott

operációs szoftverek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; operációs rendszerek; operációs

rendszerek számítógépekhez [rögzített]; operációs rendszerprogramok; számítógépes szoftverek adatbázisokhoz

való hozzáférés engedélyezéséhez; alkalmazásszerver szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;

felhőhálózat-monitorozó szoftverek; fogadó szoftverek; hálózati hozzáférést biztosító szervereket működtető

szoftver; intranet szoftverek; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatgyűjtő

berendezések; adatgyűjtő készülékek; adattároló eszközök; adattároló eszközök és hordozóeszközök; adatgyűjtő

és adatrögzítő berendezések; számítógépes programok járművek automata navigálásához; szoftverek gps

navigációs rendszerekhez; szoftverek műholdas navigációs rendszerekhez; számítógépes alkalmazások autók

audio-video navigációjához; autó navigációs számítógépek; gépjármű-navigációs rendszerek interaktív kijelzővel;

elektronikus navigációs rendszerek; elektromos navigációs eszközök; elektromos navigációs műszerek;

elektronikus navigációs és pozicionáló [helymeghatározó] készülékek és műszerek; elektronikus navigációs

készülékek; gps navigációs eszközök; műholdas navigációs készülékek; műholdas navigációs rendszerek

kerékpárokhoz; multimédiás navigációs rendszerek járművekhez; navigációs eszközök; navigációs eszközök

műszerfalra rögzítésére szolgáló tartók; navigációs készülék járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs

 készülékek gépjárművekhez.

 42    Adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek tervezése és fejlesztése; adatbiztonsági

tanácsadás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás;

adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó készülékek tervezése;

adatfeldolgozó készülékek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó

rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek karbantartása; adatmásolási és átalakítási

szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; adatmigrációs

szolgáltatások; adatok bevitelére, kiadására, feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek

tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése;

adattároló rendszerek tervezése; elemzési szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban; információtechnológiai
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[it] biztonság, védelem és helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; információtechnológiai projektvezetés; internetbiztonsági szaktanácsadás; it-szolgáltatások

menedzsmentje [itsm]; számítógépes adatelemzési szolgáltatások; számítógépes elemzés; számítógépes hálózati

szolgáltatások; számítógépes hálózatok konfigurálása; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök

bérbeadása; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes rendszerek

távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes szoftverek, rendszerek és hálózatok tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás;

szerverek adminisztrálása; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; vezeték nélküli adatátviteli

készülékek tervezése és fejlesztése; vezeték nélküli adatátviteli eszközök, készülékek és berendezések tervezése

és fejlesztése; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; webtárhely

és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; adatátviteli vizsgálati eszközökkel kapcsolatos tervezési

szolgáltatások; berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; berendezések és műszerek funkcióinak

ellenőrzése; berendezések tesztelése; műszaki felügyelet és ellenőrzés; műszaki mérési szolgáltatások; műszaki

mérő- és tesztelő szolgáltatások; navigációs jelek tesztelése, elemzése és megfigyelése; számítástechnikai

eszközök tesztelése; számítógépes programok tesztelése; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés;

számítógépes tesztelés; számítógéppel segített tesztelési szolgáltatások; távközlési úton továbbított adatok

hitelesítésével [ellenőrzésével] kapcsolatos szolgáltatások; távközlési úton továbbított adatok tanúsításával

kapcsolatos szolgáltatások; távközlési úton továbbított üzenetek tanúsításával kapcsolatos szolgáltatások;

távközlési úton továbbított üzenetek hitelesítésével [ellenőrzésével] kapcsolatos szolgáltatások; adatbázis

tervezési szolgáltatások; adatbázisok tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó eszközökkel kapcsolatos tervezési

szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek tervezése; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és

fejlesztése; honlap- és weboldal tervezés; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlapkészítési szolgáltatások;

honlapok és weboldalak tervezése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok tervezése;

honlaptervezési tanácsadás; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése;

mérési rendszerek tervezése; számítógépes adatbázisok tervezése; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes tervezéssel kapcsolatos kutatás; számítógépes tervező szolgáltatások; tanácsadás számítógépes

hardver tervezésével kapcsolatban; tervezési szolgáltatások adatfeldolgozó rendszerekhez; web oldalak készítése

és karbantartása mások számára; weblapok készítése és karbantartása mások számára; weblapok kidolgozásával

és karbantartásával kapcsolatos szolgáltatások; weblapok tervezése és kivitelezése; weboldal fejlesztő

szolgáltatások; weboldal hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;

weboldal tervezés; weboldal tervezés, készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap)

készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldalak készítése és szolgáltatása mások számára; weboldalak készítése

és tervezése; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak készítése, tervezése és karbantartása;

weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; weboldalak tervezése és készítése; weboldalak

tervezése és karbantartása; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; navigációs rendszerek tervezése és

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 20 01484

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  ITineris Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Jeszenszky Zoltán, Budapest

 ( 541 ) WayQuest

 ( 511 ) 9    Elektronikus adatbázisok; számítógépes dokumentáció elektronikus formában; adaptív szoftverek; 3d-s

számítógépes grafikai szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatkeresést engedő számítógépes

szoftver; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes szoftverek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló

számítógépes szoftverek; alkalmazásfejlesztési szoftverek; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszoftverek

számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; applikációs szoftver;
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döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési menedzsment szoftver platformok; együttműködési szoftver

platformok [szoftverek]; erőforrásigények becslésére tervezett számítógépes szoftverek; fejlesztéskörnyezeti

szoftverek; felmérő szoftverek; fogadó szoftverek; gépek közötti [m2m] alkalmazások; időszabályozásra szolgáló

számítógépes szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; intranet szoftverek; ipari szoftverek;

járműszimulációs szoftverek; jelentéskészítő szoftverek; képek, grafikák, audioanyagok, videoanyagok és

szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; költségbecslésre tervezett számítógépes szoftverek; letölthető

alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és

elemzéshez; letölthető szoftveralkalmazások; mobil alkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások;

munkafolyamat alkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; műszerfali szoftver; okostelefonokhoz való

letölthető szoftveralkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek a &quot;dolgok internetének&quot; (iot) megvalósításához; számítógépes szoftver

csomagok; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek számítógépes

szoftverfejlesztéshez; szimulációs szoftverek; szoftverek mobileszközök kezeléséhez; térképészeti szoftverek;

tesztelő szoftverek; villamosmérnöki szoftverek; üzleti technológiai szoftverek; autonóm vezetésirányító

rendszerek járművekhez; fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben parkolási támogatás

biztosításához; fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben vezetési támogatás biztosításához;

földrajzi információs rendszer [gis] szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek

járművekhez; mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a

mobil eszközök közötti interakciót és csatlakozást; mozgásvezérlő szoftverek; navigációs és utazási

információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; navigációs szoftverek; önjáró gépjármű-vezetési

rendszerek interaktív kijelzővel; parkolástámogató fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez;

rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; rögzített számítógépes szoftverek

biztonságos gépjárművezetéshez; számítógépes alkalmazások járművek automatikus irányításához; számítógépes

alkalmazások járművek automatikus parkolásához; számítógépes alkalmazások járműnavigációs

berendezésekhez; számítógépes programok járművek önálló irányításához; számítógépes programok járművek

automata navigálásához; számítógépes programok járművek működtetéséhez; számítógépes rendszerek

automatizált járművezérlésre; számítógépes programok önvezető járművekhez; számítógépes szoftverek globális

helymeghatározó rendszerekhez [gps]; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez;

számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási

adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes

szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez; számítógépes szoftverek járművek irányításához;

számítógépes szoftverek távmérés leolvasásához; számítógépes szoftverek távmérés monitorizálásához,

megfigyeléséhez; számítógépes szoftverek vezetők viselkedésének nyomon követéséhez; szoftverek a fizikai

világban végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; szoftverek gps navigációs

rendszerekhez; szoftverek műholdas navigációs rendszerekhez; diagnosztikai és hibakeresési szoftverek;

elektronikus eszközök szoftverfunkcióinak kezelésére használatos köztes szoftverek; firmware-ek és

eszközmeghajtók; grafikus felhasználói interfész szoftverek; hálózati hozzáférést biztosító szervereket működtető

szoftver; hálózati operációs rendszer programok; hardvermegbízhatósági szoftverek; hardvertesztelő szoftverek;

karbantartás-előrejelző szoftver; karbantartó szoftver; rendszer- és rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek;

számítógép interfész berendezések, készülékek; számítógépes rendszert karbantartó és működtető számítógépes

szoftver; távdiagnosztikai szoftverek; adatbázisszerver-szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;

felhőhálózat-monitorozó szoftverek; számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; webalkalmazás- és

szerverszoftverek; webalkalmazás-szoftverek; szerverhez tartozó szoftverek; szerveroldali szoftverek; szoftverek

webszerverekhez; adatgyűjtő készülékek; adatgyűjtő berendezések; adattároló eszközök; adattároló eszközök és

hordozóeszközök; elektronikus naplók; kommunikációs berendezések; adatátviteli hálózatok; adatátvitelre

szolgáló készülékek; adatkommunikációs berendezések; adatkommunikációs hardverek; felhő alapú szerverek;

hálózat elérésére szolgáló szerver hardver; mobil adatközlő készülékek; vezeték nélküli vevőkészülékek;

adattárolók [szoftverek] számítógépes használatra; adatmegtekintő, -kijelző terminálok; autó navigációs
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számítógépek; fedélzeti komputerek; fedélzeti számítógépek; számítógépes adatbázis szerverek; számítógépes

hardverek adatok távoli eléréséhez és továbbításához; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok

továbbításához; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok összeállításához; számítógépes hardverek

helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok feldolgozásához;

számítógépes hardverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez; távoli mérőleolvasásra szolgáló számítógépes

készülékek; elektronikus navigációs és pozicionáló [helymeghatározó] készülékek és műszerek; elektronikus

követőberendezések és -készülékek; elektronikus globális helymeghatározó rendszerek; fedélzeti elektronikus

rendszerek parkolási segítségnyújtáshoz; gépjármű-navigációs rendszerek interaktív kijelzővel; globális

helymeghatározó eszközök; gps adókészülékek; gps készülékek; gps navigációs eszközök; helyzetmeghatározó

készülékek; hordozható navigációs készülékek; járműkövető készülékek, berendezések; műholdas navigációs

készülékek; multimédiás navigációs rendszerek járművekhez; navigációs berendezések és műszerek; navigációs

berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; navigációs készülék járművekhez

[fedélzeti számítógépek]; navigációs készülékek gépjárművekhez; vezérlőműszerek autók audio-video

navigációjához; vezetéstámogató fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez; adatgyűjtő

 készülékek, eszközök; adatrögzítő berendezések.

 42    Adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás; adatfeldolgozó készülékek tervezése; adatfeldolgozó készülékek tervezése

és fejlesztése; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése;

adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; adatmigrációs szolgáltatások; adatok bevitelére, kiadására,

feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek

fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; elemzési

szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és helyreállítás;

információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; ipari folyamatok számítógépes

automatizálásával kapcsolatos kutatás; információtechnológiai projektvezetés; it-szolgáltatások menedzsmentje

[itsm]; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; műszaki folyamatok számítógépes automatizálásával

kapcsolatos kutatás; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógép perifériákkal kapcsolatos

tanácsadási és információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes

elemzés; számítógépes diagnosztikai szolgáltatások; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes rendszerek

és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; távoli kiszolgáló felügyelete;

vezeték nélküli adatátviteli készülékek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése

és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatbázis-szoftverek telepítése;

adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása és frissítése;

adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázisok fejlesztése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozó programok

tervezése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó programok összeállítása;

adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; firmware rendszerek tervezése és fejlesztése; firmware

telepítése; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; honlap- és weboldal

tervezés; navigációs rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek fejlesztése;

számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek

tervezése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázisok tervezése;

számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes

szoftverfrissítés; számítógépes szoftverírás; szoftver adatbázisok frissítése; szoftver- és adatbázisrendszerek

fejlesztése, frissítése és karbantartása; útvonaltervező szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes hardverek

és szoftverek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; adatbázis szerver bérbeadása, bérlése;

adatbiztonsági szolgáltatások; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök

bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek

kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek lízingelése; adathordozók bérbeadása,

kölcsönzése; adatközpont-létesítmények bérbeadása; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hardver és
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szoftver bérbeadása; számítástechnikai eszközök biztosítása; számítógép hardver eszközeinek bérbeadása;

számítógépes hardverek és számítógépes perifériák bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hardverek és

szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása; szerverek

[webszerverek] bérbeadása; információs rendszerekkel kapcsolatos információk összegyűjtése;

adatbázis-rendszerek helyreállítása mások számára; adatbázisok helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás;

adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és számítógépes

programok konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem

fizikai átalakítás; diagnosztikai berendezések és eszközök tervezése; diagnosztikai berendezések tervezése és

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 20 01486

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  GOLD LUMEN Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszer készítmények; illatosított púderek [kozmetikai használatra]; illatosított szappanok; testdezodorok

[illatszerek]; szilárd parfümök; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; kölnivíz; kozmetikai szerek; napolajok

[kozmetikumok]; bőrfrissítők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító krémek; levegőillatosító készítmények;

esszenciális olajok; masszázsolajak; nem gyógyhatású piperecikkek; sarokreszelő habkövek; körömágy

kondicionálók; kozmetikai szerek állatok számára; aromák [esszencia olajok]; tisztítószerek háztartási célokra;

szemüveglencse-tisztító oldatok; polírpapír; illatosított zacskók, tasakok; parfüm; fehérítő [színtelenítő] szerek

kozmetikai használatra; mosodai fehérítők; toalett szappanok; kozmetikai szappanok; tisztítószerek háztartási célú

felhasználásra; szappanpor; körömlakkok; körömerősítők; műkörmök; körömápoló készítmények; hajszeszek,

balzsamok, hajra való folyadékok; hajápoló készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajspray; samponok;

 hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kozmetikai szerek; nem gyógyhatású tisztító krémek.

9    MP3 lejátszók; kapcsolók, elektromos; fejhallgatók; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; akkumulátor- és

elemtöltők; akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltők laptop számítógépekhez; akkumulátortöltők

elektromos cigarettákhoz; tokok okostelefonokhoz; táblagép tokok; mobiltelefonok; táblagépek; táblagép

monitorok; számítógép képernyők, monitorok; számítógép billentyűzetek; számítógép memória eszközök;

mikroszámítógépek; személyi számítógépek; laptop számítógépek; tenyérszámítógépek; szemüvegkeretek;

digitális fényképkeretek; nagyítók, lupék [optika]; színházi látcsövek; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; pormentes

üvegek; védőszemüvegek sportoláshoz; síszemüvegek; optikai üveg; tűzoltókészülék; adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó berendezések; számológépek; bankjegykiadó automaták [atm]; pénzérmével

működtetett szerkezetek; dvd tokok; digitális videolemez [dvd] felvevők; dvd-meghajtók; dvd-lejátszók;

cd-lejátszók; cd tokok; cd-rom-írók; cd-rom-meghajtók; írható (üres) cd-lemezek; videomagnók, képmagnók;

lemezjátszók; gépek faxküldéshez; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangok és képek továbbítására szolgáló

elektromos kábelek; határolók, limiterek [elektromosság]; elektromosságmérő berendezések; vezetékek,

elektromos; életmentő tutajok; kontaktlencse tárolók, tartók; kontaktlencsék; láncok cvikkerhez, csíptetős

szemüveghez; hordozható médialejátszók; multimédiás vetítők; szemüvegtokok; háromdimenziós szkennerek;

fényképezőgépek, kamerák; elektronikus naplók; tokok és táskák fényképészeti készülékekhez; tv-készülékek;

rádiókészülékek; hordozható rádiók; napszemüvegek; napszemüveg lencsék; napszemüvegtartó zsinórok; keretek

szemüvegekhez és napszemüvegekhez; súlymérő berendezések; távolságmérő, távmérő berendezések;

gazométerek [mérőműszerek]; lézerek mérési célokra; légszennyezettség-mérő készülékek; homokórák;
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jelzőcsengők; led-es képernyők; tanító robotok; dekóderek televíziókészülékekhez; magnók [kazetták

lejátszásához]; üres videoszalagok; lejátszók optikai lemezekhez; relék, elektromos; erősítők; mikrochip kártyák;

sim-kártyák; memóriakártyák; kártyaolvasó készülékek, berendezések; fejvédő eszközök; védőszemüvegek;

elektronikus számológépek; multiplexerek; töltőállomások elektromos járművekhez; bébiőrök; füstjelző

berendezések; búvárruhák; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; pörgettyűs iránytűk; tengeri navigációs

berendezések; meteorológiai műszerek; bőrnedvesség-elemzők, nem gyógyászati célokra; napfénymérők;

légsűrűségmérők, aerométerek; biomikroszkópok; dns-chipek; mikroszkóp-objektívek; vevőkészülékek globális

helymeghatározó rendszerekhez [gps]; fülhallgatók; nyomtatók számítógépekhez; fényképnyomtatók;

 fényképészeti lencsék; filmkamerák; filmfelvevő berendezések.

 14    Órák; szíjak órákhoz; karkötők, szíjak órákhoz; órarugók; óraláncok; óraüvegek; stopperórák; nemesfémek;

nemesfém ötvözetek; ékkövek; féldrágakövek; drágakő-bemutató dobozok; időmérő eszközök; óradobozok,

óratokok; zsebórák; mechanikus órák; sportórák; ékszerdobozok; dobozok nemesfémből; óraszíjak csatjai;

nyakkendőtűk; mandzsettagombok; nyakláncok [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; fityegők, díszek kulcskarikákhoz;

kulcstartók nemesfémből; medálok; nagy érmék, medalionok; karperecek és karkötők; karkötők [ékszerek];

 fülbevalók; ékszerláncok; dísztűk; kámeák [ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyutánzatok; függők.

 18    Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;

bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;

retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy

műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;

lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen

árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók

[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és

 ruhaszállító táskák.

 25    Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat];

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; kalapáruk; pelerin, köpeny;

sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok; prémsálak

[szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek; pólóingek;

hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;

zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas

kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;

kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;

 sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok.

  42    Ruhatervezés; anyagtesztelés.

 ( 210 ) M 20 01559

 ( 220 ) 2020.06.04.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) ORIGODERM

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok,

 kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 20 01560

 ( 220 ) 2020.06.04.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) SKINSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
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5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 20 01600

 ( 220 ) 2020.06.09.

 ( 731 )  HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;

audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások promóciója harmadik felek nevében; blogger-elérési szolgáltatások;

cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton

reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel

kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális

marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója

magazinok reklámcélú cikkeivel; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekre

vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; egészségügyi

állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások

számára; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; eladó gépjárművek

meghirdetése interneten keresztül; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;

előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával;

értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós

szolgáltatások; eseménymarketing; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési

szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti

termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek

gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan

szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik

fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás;

hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése;

hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő

és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a

környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem

felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi
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kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki

tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi

vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; interneten keresztül biztosított

hirdetési szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használt reklámanyagok

összeállítása; kereskedelmi kamara kereskedelem ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi

marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (reklám

megjelentetés); koncertek promóciója [reklámozása]; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal;

kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások; különleges

rendezvények promóciója; marketing kampányok; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások

termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; mozifilmek reklámozása; mozifilm reklámozás; mozireklámok;

mozireklámok gyártása; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online kereshető

reklámútmutatók szolgáltatása; online reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és

televíziós reklámozás; publikációs célú szerkesztői szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó

ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám- és

marketingszolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése

harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése;

reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok készítése;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkampányok

előkészítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok elkészítése; reklámlogók

tervezése; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése; reklámok készítése; reklámok megjelenítése mások

részére; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó

szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozási és

marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási, főként terméknépszerűsítő

szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása; reklámozási szolgáltatások; reklámszolgáltatások

építészeknek; reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; reklámszövegek írása; reklámszöveg

megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás; reklámtervezés és -elhelyezés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; reklámügynökségi szolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások; szabadtéri reklámozási

szolgáltatások; számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; szolgáltatás reklámok

elhelyezésére; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós és rádiós reklámok gyártása;

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

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; új termékek forgalmazásával kapcsolatos

reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; videofelvételek készítése reklámozási célokra;

videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése

reklámcélokra; zenei koncertek promóciója; vizuális reklámanyagok gyártása; előfizetések ügyintézése televíziós

csatornákra; előfizetések elektronikus folyóiratokra; előfizetés tv-csatornára; reklámozással kapcsolatos

közvetítői szolgáltatások; szerződések közvetítése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;

franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú

vetélkedők intézése; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámszerződések tárgyalása;

 repülőterek üzleti menedzsmentje.

 38    Adat, hang és képek átadása műhold révén; adatátvitel; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül;
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adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; adatátviteli szolgáltatások

távközlési hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások; adatok távátvitele a távközlés segítségével; audio- és

videoadatátvitellel kapcsolatos szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása;

audio kommunikációs szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; digitális adatátviteli

szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; e-sportesemények streamelése; hang- és adatátviteli

szolgáltatások; hálózati konferencia szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív

multimédiás hálózatokon; hang- vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ

továbbítása; hangok átvitele műholdon; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok elektronikus

átvitelének szolgáltatásai; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; hangok, képek, jelek és adatok

műholdas átvitele; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása; hírek továbbítása

hírügynökségekhez; hírküldés, híradás [közvetítés]; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs

szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus

továbbítás céljára; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; információk átvitele rádió útján; információk

átvitele telematikai kódokkal; információk elektronikus továbbítása; információk továbbítása az audiovizualitás

területén; információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai

távközlési hálózatokon; információtovábbítás üzleti célokra; képek műholdas közvetítése; kódolt kommunikáció

továbbítása; kódolt üzenetek és képek átvitele; kommunikáció elektromágneses hullámok segítségével;

kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások rádió,

telefon, távíró segítségével; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; lézersugaras

adatátvitel; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas átvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas

hangátvitel; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas televíziós adók működtetése; műholdas

videokonferencia szolgáltatások; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások;

rádióadás és vétel; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; rádiós adatátvitel; rádiós adatközlés; rádiós

információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; rádiós kommunikáció; száloptikás

távközlési szolgáltatások; számítógéppel támogatott hangátvitel; távközlési szolgáltatások betűszedéshez;

távközlési rendszerek működtetése; telematikai adat- és fájlátvitel; televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; televíziós kommunikáció

megbeszélésekhez; vezetékes távközlési szolgáltatások; videoátviteli szolgáltatások; videófeltöltési

szolgáltatások; videofilmek továbbítása; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása;

videokommunikációs szolgáltatások; videokonferencia; videokonferencia szolgáltatások; videokonferencia

szolgáltatások biztosítása; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; hangjelek közvetítésére

szolgáló készülékek kölcsönzése; képátviteli berendezések kölcsönzése; műholdas műsoridő bérlete; műholdas

műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák bérlete; rádió adókészülékek

kölcsönzése, bérbeadása; rádióberendezések kölcsönzése; rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; rádiós

és televíziós műsorszóró berendezések kölcsönzése; rádiós műsorközlő eszközök bérlete; rádiós műsorközlő

felszerelések biztosítása külső helyszínekre; rádiós személyhívó készülékek bérlete; távközlési berendezések

kölcsönzése; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorszóró

 berendezések kölcsönzése; videojel-közvetítő készülékek kölcsönzése.

 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

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

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

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

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

folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok, könyvek és

kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok

publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

forgatókönyvírói szolgáltatások; gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek megjelentetése és

kiadása; hangoskönyvek kiadása; írott szövegek szerkesztése; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés
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(könyv); kiadói szolgáltatások; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvkiadás;

magazinok kiadása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten;

politikai beszédek írása; riporteri szolgáltatások; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása

elektronikus média formájában; szövegírás; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; tördelési szolgáltatások,

nem hirdetési célokra; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás;

újságok kiadása; újságok megjelentetése; drámák előadása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok

készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; film

stúdió szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmek feliratozása; filmekkel kapcsolatos

díjátadók lebonyolítása [szervezés]; filmes szórakoztatás; filmes tanulmányok készítése; filmfesztiválok

lebonyolítása; filmforgalmazás; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások biztosítása; filmszínházi szolgáltatások; filmszínházi szórakoztató

szolgáltatások; fotóriportok készítése; gálák, díszünnepélyek rendezése; interaktív szórakoztatás; játékfilm stúdió

szolgáltatások; kabaré; kabarék és diszkók; kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; kábeltelevízión

keresztül biztosított szórakoztatás; könnyed szórakoztató szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok

színrevitele; kulturális célú bemutatók rendezése; mozi és színházi szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek

biztosítása; mozi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos

információnyújtás; mozik üzemeltetése; moziműsor-információs szolgáltatások; műholdas televíziós show-k;

műholdas televíziós sorozatok; nem letölthető filmek biztosítása; 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; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; online szórakoztatás; online nem letölthető

képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online szórakoztatás nyújtása; rádió- és

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

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

szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; sporthíradás;

sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése

(szponzori, promotor szolgáltatás); szabadúszó újságírás; színházi szórakoztatás; szórakozási lehetőségek

biztosítása; szórakoztatás; szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában;

szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási

célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs

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

és szabadidős létesítmények biztosítása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és

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

szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató show-k

készítése táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k

rendezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

publikációkon keresztül; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek

felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül;

szórakoztató szolgáltatások szervezése; televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók

vendégül látása [szervezése]; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós

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

szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós vetélkedők készítése; televíziós zenei koncertek; tengerjáró
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hajók szórakoztató szolgáltatásai; vetélkedőműsorok intézése [szervezése]; vetélkedők, versenyek szervezése;

videofilmek bemutatása; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenés szórakoztatás; e-sportrendezvényekhez

kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás

kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó

 jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01611

 ( 220 ) 2020.06.09.

 ( 731 )  HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; célzott marketing; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások;

hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése

reklámcélokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés

folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések

készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,

rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média

rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások az

egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos

közfigyelem felhívása céljából; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; mozifilm

reklámozás; mozifilmek reklámozása; mozireklámok; mozireklámok gyártása; népszerű- és szaksajtóban történő

hirdetés, reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése reklámcélra; online kereshető reklámútmutatók szolgáltatása; online reklámozás; online reklám-

és marketingszolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás;

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

reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok

gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások

kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül

biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós

anyagok terjesztése; reklámanyag összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámok megjelenítése mások részére;

reklámok készítése és elhelyezése mások számára; reklámok készítése; reklámozás előkészítése; reklámozás,

beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez

kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon

történő online reklámozást; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások;

reklámszövegírás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás promóciós célokból; teleshop műsorok

gyártása; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató

műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés;

reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,

áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];

reklámanyagok online terjesztése; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;
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hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása;

mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; kereskedelmi

üzletek közvetítése; előfizetés tv-csatornára; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámozással kapcsolatos

 közvetítői tevékenység; reklámszerződések tárgyalása.

 38    Adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; adat, hang és képek átadása műhold révén;

adatátvitel; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül; adatátviteli szolgáltatás; digitális adatátviteli

szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés útján; digitális

hálózati távközlési szolgáltatások; e-sportesemények streamelése; fotófeltöltési szolgáltatások; hang- és

adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hang,

képek, dokumentumok, üzenetek és adatok elektronikus továbbítása és továbbközvetítése; hang- vagy képi

felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel elektronikus úton;

hangátvitel műholdon keresztül; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok, képek, jelek és adatok

kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; hangtovábbítás interaktív multimédiás

hálózatokon keresztül; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása; hírek továbbítása

hírügynökségekhez; hírküldés, híradás [közvetítés]; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs

szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus

továbbítás céljára; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; képek műholdas közvetítése; képek

továbbítása műholdakkal; keskenysávú rádiókommunikációs szolgáltatások; kódolt kommunikáció továbbítása;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; kommunikáció rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások

elektronikus eszközök segítségével; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére elektronikus

eszközökkel; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas átvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas

hangátvitel; műholdas információközlés; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas kommunikációs

szolgáltatások; műholdas távközlési szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; optikai szálas hálózatok

segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; rádiós adatátvitel; rádiós adatközlés; rádiós kommunikáció

biztosítása; telematikai adat- és fájlátvitel; televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés

céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg

továbbítása, átvitele; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; adatátvitel és adatközvetítés; audio

műsorszórás; digitális hangsugárzás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus

átvitele; interaktív teletext szolgáltatások; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs

hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül biztosított audio-

vagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; kábelrádiós átvitel;

kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és

-közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten

keresztül; műholdas és kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás; műholdas televíziós

műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen

keresztül; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió-

és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádióadás;

rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós és televíziós

műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok

közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós műsorszórás; rádiós műsorszórással kapcsolatos

tájékoztatás; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádiós programszórás és -közvetítés;

sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; teleshop-műsorok közvetítése; televízió

hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő

közvetítése; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybe

vételén keresztül történő közvetítése; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése;

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

televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1608



programok közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; tv

programszórás és -közvetítés; vezeték nélküli műsorterjesztés; videoközvetítés; webcastok közvetítése;

információk és képek továbbítása számítógéppel; üdvözlőkártyák továbbítása online; videotex szolgáltatások;

videoüzenet szolgáltatások; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós

 műsorszóró berendezések kölcsönzése; videojel-közvetítő készülékek kölcsönzése.

 41    Beszédírás, nem reklámcélra; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus

szövegek megjelentetése; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek

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

kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás

megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; forgatókönyvírói szolgáltatások; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok

megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; magazinok,

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó

szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; multimédiás

anyagok online kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem

reklámcélú szövegek publikálása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása

CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; tévéműsorokhoz kapcsolódó

könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten;

újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok

kiadása; újságok megjelentetése; web-es újságok megjelentetése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése;

elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő televízióműsorok

készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

film stúdió szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmek feliratozása; filmekkel

kapcsolatos díjátadók lebonyolítása [szervezés]; filmes szórakoztatás; filmes tanulmányok készítése;

filmfesztiválok lebonyolítása; filmforgalmazás; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházak üzemeltetése;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások biztosítása; filmszínházi szolgáltatások;

filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; fotóriportok készítése; interaktív szórakoztatás; kabarék és diszkók;

kabaré; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés];

könnyed szórakoztató szolgáltatások; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; meghallgatások televíziós

játékműsorokra; meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; mozi [filmvetítési] lehetőségek

biztosítása; mozi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos

információnyújtás; mozik üzemeltetése; moziműsor-információs szolgáltatások; mozishow-k tervezése; műholdas

televíziós show-k; műholdas televíziós sorozatok; nem letölthető filmek biztosítása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; online interaktív

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

szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram

készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós show-műsorok és

programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási

szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; showműsorok tervezése; szórakoztatás;

szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté területén; szórakoztatás divatbemutatók formájában;

szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás folyamatosan zajló

vetélkedők formájában; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztató

bemutatók szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások

interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül;

szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató telefonos vetélkedők szervezése; televízióműsorokkal
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kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós és rádiós

szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós, széles

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

vetélkedők készítése; televíziós zenei koncertek; vetélkedőműsorok intézése [szervezése]; zártláncú televíziós

szórakoztató szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; DVD- és CD-ROM filmgyártás; élő szórakoztató

műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek

készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és

videofilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos

tanácsadás; filmformátumok kidolgozása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási

célokra; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások;

filmkészítés stúdiókban; filmszerkesztés, vágás; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek készítése

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

fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-,

és televíziós stúdió szolgáltatások; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése;

hangfelvételi szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; mozifilmek gyártása;

mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; mozifilmek vetítése orvosi célokra;

mozifilmek vetítése technikai célokra; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; rádióműsorok

készítése; rádióműsorok készítése és bemutatása; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése;

rádióműsorok terjesztése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése;

stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási célú

filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése videók

formájában; szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; tehetségkutató

műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása;

televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás;

televíziós műsorok szindikálása; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós szórakoztató

műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el) készítése; tv műsorok

készítése; tv-műsorok szerkesztése [vágása]; video- és DVD-filmgyártás; videó szerkesztés; videofelvételek

készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmgyártás; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése;

videorögzítés; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása; élő komédia show-k; élő show-k készítése; élő

show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; élő táncelőadások bemutatása; élő zenei előadások; élő zenei koncertek; élő zeneműsorok; zenés

 koncertek; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; színházi foglalási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01618

 ( 220 ) 2020.06.10.

 ( 731 )  Optimonk International Zrt., Debrecen (HU)

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

 ( 541 ) OPTIMONK

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek marketing célokra; számítógépes szoftverek webáruház és weboldal tulajdonosok

számára; konverzióoptimalizáló szoftverek marketing célokra, webáruház és weboldal tulajdonosok számára;

számítógépes szoftverek marketing célú megjelenítések megvalósítására időzítéses alapon, görgetés alapon,

kattintás alapon, inaktivitás észleléséhez kapcsolódóan, felhasználói viselkedésen alapulóan és az adott weboldalt

elhagyni készülő felhasználók részére; számítógépes szoftverek személyre szabott látogatói élmény

megvalósítására üzenetekkel és megjelenítésekkel; számítógépes szoftverek popupok, nanobarok,

sidemessage-ek, weboldalba beágyazható tartalmak, szerencsekerekek, gamification megoldások és on-site

 widget-ek megjelenítésére.

 ( 210 ) M 20 01699
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 ( 220 ) 2020.06.17.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

A rovat 190 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 151 )  2020.07.14.

 ( 210 )  M 20 01338

 ( 220 )  2020.05.18.

 ( 732 )  Bognár Attila e.v., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Vízalapú funkcionális italok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok;

sportitalok; ásványvíz [italok]; gleccservíz; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; lítiumos vizek; nem

gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított víz;

tisztított ivóvíz; termékek szénsavas vizek előállításához; vitamint tartalmazó ivóvíz; vizek [italok]; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok; organikus gyümölcslevek; szénsavas

gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; zöldséglé; zöldségitalok; zöldséges smoothie-k; zöldséglevek [italok]; vörös

 ginzeng levek [italok]; vegyes gyümölcslé.

 ( 111 )  231.762

 ( 151 )  2020.07.14.

 ( 210 )  M 20 00987

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Birdie Magyarország Közlekedési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Kéringer Szabolcs, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  231.773

 ( 151 )  2020.07.14.

 ( 210 )  M 19 00980

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Schwartz Group Ltd, London (GB)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pesti Hírlap

 ( 511 )  16    Könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok

művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); nyomdabetűk;klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok; nyomtatványok;

plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek; szórólapok;

 formanyomtatványok, űrlapok.
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 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás); áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;

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

 reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41    Könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching (tréning); elektronikus

könyvek on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikuspublikációk, nem

letölthetők; szórakoztatás;szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;

 elektronikus desktop kiadói tevékenység.

 ( 111 )  231.842

 ( 151 )  2020.07.14.

 ( 210 )  M 20 01629

 ( 220 )  2020.06.10.

 ( 732 )  Kövér Attila, Debrecen (HU)

 ( 541 )  NBER Energy Drink

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 111 )  231.843

 ( 151 )  2020.07.14.

 ( 210 )  M 20 01426

 ( 220 )  2020.05.24.

 ( 732 )  Koev Marcell Ruben, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Kéztisztító; kéztisztító anyagok; kéztisztító készítmények; víz nélküli szappan; kozmetikai folyadékokkal

 impregnált nedves törlőkendők; nedves törlőkendők gyógyászati és kozmetikai célokra; szappanok és gélek.

 5    Antibakteriális gélek.

 ( 111 )  231.844

 ( 151 )  2020.07.14.

 ( 210 )  M 20 01516

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Liu Wei Jie, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; fiú ruházat; kisgyermek ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok;

melegítőnadrágok [ruházat]; női felsőruházat; nyomtatott pólók; pulóverek; szabadidő ruházat; topok [ruházati

 cikkek]; felsőruházat; lányka felsőruházat; melegítőfelsők; ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.845

 ( 151 )  2020.07.14.

 ( 210 )  M 20 01686

 ( 220 )  2020.06.16.

 ( 732 )  Hungária Kerholding II. Kft., Vecsés (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 111 )  231.850

 ( 151 )  2020.07.14.

 ( 210 )  M 20 01183

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Tóth Rajmund István, Budapest (HU)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  39    Taxiszolgáltatás; taxi szolgáltatások; utasszállítás taxival; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxival történő

szállítás megszervezése; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása

 mobilalkalmazásokon keresztül.

 ( 111 )  231.851

 ( 151 )  2020.07.14.

 ( 210 )  M 20 01640

 ( 220 )  2020.06.11.

 ( 732 )  Eperjesi András, Miskolc (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; számítógépek és számítógépes perifériák.

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M1614



Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 19 03564

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  Ihászi Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Gay Hussar

 ( 511 )   39    Szállítás, palackozási szolgáltatás.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  229.482

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 18 01030

 ( 220 )  2018.04.03.

 ( 732 )  Wine Concept ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gáspár Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Huszár

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

 ( 111 )  230.765

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 02666

 ( 220 )  2019.09.02.

 ( 732 )  ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ANPAST

 ( 511 )  35    Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység; közbeszerzési szolgáltatások; adminisztratív

támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; pályázatra érkező árajánlatok összegyűjtése; üzleti

 projektmenedzsment.

  42    Műszaki tervezés; műszaki felügyelet és ellenőrzés.

 45    Joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi

dokumentumok hitelesítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információs szolgáltatások; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi képviseleti

szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi

 szakvélemények készítése; jogi szakvélemények biztosítása; jogi tanácsadás és képviselet.

 ( 111 )  231.052

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 02671

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  MEMOlife MAX, az agy vitaminja

 ( 511 ) 5    Gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek

 számára.

 ( 111 )  231.088

 ( 151 )  2020.06.17.

 ( 210 )  M 19 02175

 ( 220 )  2019.07.11.

 ( 732 )  Szabados Rita, Komárom (HU)

 Róna Gabriella, Komárom (HU)

 Bajcsainé Váradi Adrien, Nagyigmánd (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; tanítási és oktatási anyagok.

  28    Játékok és játékszerek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

 ( 111 )  231.183

 ( 151 )  2020.04.03.

 ( 210 )  M 19 00232

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  EcoBuild Kft, Göd (HU)

 ( 541 )  ICOMIX

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

 ( 111 )  231.200

 ( 151 )  2020.04.06.

 ( 210 )  M 18 02632

 ( 220 )  2018.09.10.

 ( 732 )  Jussó International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejhelyettesítő termékek.

 ( 111 )  231.325

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 02664

 ( 220 )  2019.09.03.

 ( 732 )  iKalandor Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ikaland

 ( 511 )  39    Elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos tájékoztatás;

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten

keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása; utazási foglalási szolgáltatások; utazási

idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási információ biztosítása; utazási információszolgáltatás;

utazási információs szolgáltatások biztosítása; utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási irodai szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási irodai

szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások utazás megszervezésére; utazási szaktanácsadás;

utazási útvonalakkal kapcsolatos információk nyújtása; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási

szolgáltatások; utazások, túrák szervezése; utazások tervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások

szervezése; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása;

utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos információk online rendelkezésre

bocsátása; utazással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazással kapcsolatos szaktanácsadás

 és tájékoztatás; utazásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés.

 ( 111 )  231.333

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 03217

 ( 220 )  2019.10.17.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  REPADUO

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;

vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények

 gyógyászati használatra.

 ( 111 )  231.334

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 03218

 ( 220 )  2019.10.17.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  REPAHELP

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, személyes higiéniai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kúpok (végbél vagy hüvely);

aranyér elleni kenőcsök; aranyér kúpok; aranyér elleni készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra;

vitaminkészítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények

 gyógyászati használatra.

 ( 111 )  231.339

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03647

 ( 220 )  2019.12.02.

 ( 732 )  Phenomenon Agents Limited, Tortola (VG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AKAI

 ( 511 )  12    Elektromos kerékpárok, motoros kerékpárok, összecsukható elektromos kerékpárok, mobil robogók, mozgó

járművek, mozgó szállítóeszközök, motoros robogók fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak számára, motoros

kocsik fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak számára, motoros kerekes székek mozgáskorlátozottak és

mozgássérültek számára, mozgáskorlátozottak és csökkent mozgásképességűek részére készített járművek,

járművek fékbetétei, járművek fékpofái, járművek fék-alkatrészei, autó fékbetétek, járművek féktárcsái, fékek

kerékpárokhoz, járműfékek, kerékpár ülések, kerékpár ülésmagasítók, gyerek kerékpár-ülések, kerékpár

kormányok, kerékpár-vázak, kerékpár-motorok, kerékpár-szivattyúk, kerékpár-pedálok, kerékpár gumiabroncsok.

 ( 111 )  231.343

 ( 151 )  2020.04.23.

 ( 210 )  M 19 03361

 ( 220 )  2019.11.04.

 ( 732 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

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

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

iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy

kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból;
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csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok

papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk]

(2); előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fatartalmú papírfedelek,

kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír;

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

irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók

[papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek;

írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; kaparós matricák; karton; katalógusok; képek; képeslapok,

levelezőlapok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek;

könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró öntapadós

ragasztókorongok (2); mappák; metszetek; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1) noteszok (2);

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

papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papíralátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk;

papírmasé; papírmasnik; papírszalvéták; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők;

plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; portrék, arcképek; poszterek;

prospektusok; rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; sablonok [papíráruk]; szemeteszsákok papírból vagy

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

többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőtoll; újságok; üdvözlőlapok,

 üdvözlőkártyák; zászlók papírból.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; atlétatrikók; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat];

dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fűzős bakancsok,

csizmák; gallérok [ruházat]; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok,

dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1); kétujjas

kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik

(1); lábbelik (2); magas szárú lábbelik; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák;

öltönyök; övek [ruházat]; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;

ruházati cikkek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sildek, napellenzők

[fejfedők]; sportcipők (1); sportcipők (2); svájcisapkák, barettek; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;

 szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikók.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési

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

bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok

 felkutatása; televíziós reklámozás.

 ( 111 )  231.372

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02095

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  Bíró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyhatású teák; citromfű tea gyógyszerészeti célokra.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.397

 ( 151 )  2020.05.06.

 ( 210 )  M 17 03439

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  Ye Zhanbin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mr. Panda

 ( 511 )  41    Élő előadások bemutatása éttermi vagy bár szolgáltatásokkal kapcsolatban; szórakoztatási szolgáltatások,

melyek nem kapcsolódnak környezetvédelemhez vagy állatvédelemhez; zenei produkciók éttermi vagy bár

 szolgáltatásokkal kapcsolatban.

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

tájékoztatás és tanácsadás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; magánszakács, személyi séfszolgáltatások; 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; vendéglátás; udon és soba éttermek szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.403

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02861

 ( 220 )  2019.09.19.

 ( 732 )  Leilei Paper Papír- és Vegyesáru Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, (HU)

 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Filter-/szűrőpapír; csomagoló papír; fénymásolópapír, nyomtatópapír; papír; táskák és zacskók készítéséhez

használt papír; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; arctörlő kendők papírból; arctörlő

kendők, törölközők; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztalneműk papírból; durva papírkendők [pipere

célokra]; egészségügyi papír, wc-papír; egészségügyi papírok; eldobható szalvéták; eldobható pelenkák

kisállatoknak; előkék csecsemőknek papírból; előkék papírból; ételcsomagoló papír; higiéniai papír kéztörlők;

illatosított papír fiók aljának bevonására; konyhai papírtörlők [tekercsek]; nedvszívó papír; papír alátétek; papír

arctörlők; papír asztalterítők; papír feliratok, zászlók; papír kéztörlők; papír sütéshez; papír szemeteszsákok; papír

szemeteszsákok [háztartási használatra]; papír tányéralátétek; papír törlőkendők; papír wc-ülőke borítók;

papíralátétek ivópoharakhoz; papírból készült asztaldíszek; papírból készült kendők kozmetikai használatra;

papírból készült poháralátétek; papírból készült vécécsésze-bélések; papírból készült zsebkendők; papírok

szalvétához; papírszalvéták; papírtörlők; papírtörlők, papírtörölközők; papírtörlők tisztítási célokra;

papírtörölközők; papírzsebkendő; papírzsebkendők; papírzsebkendők háztartási használatra; papírzsebkendők,

papírtörlők; pelenkázó alátétek papírból; selyempapír; sminkeltávolító papírkendők; sminkeltávolító papírpárnák,

korongok; söralátétek papírból; söröskorsó alátétek; sütőpapír; toalettkendők papírból; vécépapír; wc-papír;
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wc-papír tekercs formájában; wc-papír tekercsek; wc-papír, toalettpapír; wc-papírok, toalettpapírok; zsírpapír;

 zacskók mikrohullámú sütéshez.

 ( 111 )  231.407

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02986

 ( 220 )  2019.09.27.

 ( 732 )  Hankook Technology Group Co., Ltd., Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjármű kerekek; kerékpár kerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjármű kerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  231.408

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 01089

 ( 220 )  2019.04.01.

 ( 732 )  Farkas Zsolt, Budapest (HU)

 Balázsi Péter, Domoszló (HU)

 Babanaszisz Ziszisz, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; őrölt és egész babkávé; kávé, teák és kakaó felhasználásával készült

italok és eszpresszóitalok: kávé- és/vagy tej- és/vagy kakaópor és/vagy vanília-bázisú italok, így géppel készült és

 eszpresszóitalok; fogyasztásra kész kávé; kávébázisú italok.

 39    Kávé, tea, kakaó, valamint kávé- vagy/és tejbázisú italok, gépi készítésű és eszpresszó italok, továbbá

elektromos készülékek és berendezések, T-ingek, valamint más, kávé- és teafőzéshez, kávé- és

tea-felszolgáláshoz való áruk, továbbá porállapotú aromásító anyagok, aromásító szirupok szállítása, csomagolása

 és raktározása.

  43    Éttermi, kávéeladási és kávéházi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.409

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02854

 ( 220 )  2019.09.18.
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 ( 732 )  Union Multimedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.410

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02853

 ( 220 )  2019.09.18.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.411

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02849

 ( 220 )  2019.09.18.

 ( 732 )  Tóth Paula, Budapest (HU)

 ( 541 )  wallplex

 ( 511 )  19    Csempék; márvány csempék; márványból készült csempemozaikok; műanyag csempék; nem fém konyhai

csempék; nem fém homlokzati csempék, burkolatok épületekhez; pala csempék, burkolólapok; természetes

kőburkolatok és terméskő csempék; tűzálló csempék; porcelán csempék; stukkó csempék; nem fém burkolatok

építéshez, kivitelezéshez; texturált felületek, burkolatok mennyezetekhez; texturált felületek, burkolatok falakhoz;

 reklámtáblák (nem fémből).

 ( 111 )  231.412

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02841

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  LokiBlog

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklám szolgáltatások;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása;

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; on-line

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; pay per click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag

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

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;
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reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; szabadtéri reklámozási szolgáltatások; szponzorok felkutatása; számlázás; szövegszerkesztés;

 telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése.

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

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

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása

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

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

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

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; fotóriportok készítése; könyvkiadás; nyereményjátékok

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

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

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk;

 szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  231.413

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02843

 ( 220 )  2019.09.18.

 ( 732 )  Végvári Jenő Miklós, Kaszó (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  231.414

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 03257

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  Balatonfüredi Turisztikai Egyesület, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Balatonfüredi gasztrofesztivál szervezése, lebonyolítása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.415

 ( 151 )  2020.06.25.

 ( 210 )  M 19 02850
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 ( 220 )  2019.09.18.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.416

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02567

 ( 220 )  2019.08.19.

 ( 732 )  Laczkó Julianna Zsófia, Budapest (HU)

 ( 541 )  Plastenka

 ( 511 )   18    Vízálló táskák; univerzális hordtáskák; pénztárcák, erszények; hátizsákok.

 ( 111 )  231.417

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02713

 ( 220 )  2019.09.08.

 ( 732 )  Fidel Dorisz, Göd (HU)

 ( 541 )  Max Brilliance

 ( 511 )  14    Strassz [drágakő utánzat]; strassz ékszer; ruhadíszek ékszerek formájában; gyöngyutánzatok; apró

 díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek].

 26    Gyöngyök díszítéshez; ruhára felvasalható, felragasztható, felvarrható üvegkristály elemek, strasszok;

 felvasalható, felragasztható strassz motívumok.

 ( 111 )  231.456

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02989

 ( 220 )  2019.09.28.

 ( 732 )  Dr. Török Réka, Csór (HU)

 ( 541 )  Fedezd fel a neked való karriert

 ( 511 )  9    Elektronikus adatbázisok; adatkezelő szoftverek.

 35    Fogyasztói kutatások; piacanalízis; piacelemzési és -kutatási szolgáltatások; piackutatási adatok elemzése;

piackutatási adatok értelmezése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási információnyújtás;

 számítógépesített üzleti információfeldolgozási szolgáltatások; üzleti adatok gyűjtése.

 41    Képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; kiállítások

megszervezése oktatási célokra; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; coaching [tréning]; diákok

oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; egyetemi szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai oktatás; életmód tanácsadás (képzés); felkészítő

szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok számára; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási szolgáltatások;

felsőoktatási szolgáltatások; foglalkoztatást célzó oktatás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időgazdálkodással

kapcsolatos képzési szemináriumok tartása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása;

ifjúsági szakképzés; iskolai szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; iskolákkal kapcsolatos

információs szolgáltatások; iskoláskorú gyermekek egyetemi mentorálása; játékon keresztül biztosított üzleti

képzés; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és
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oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési

tanácsadás); képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói képességekkel kapcsolatban;

képzés a tervezés területén; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a foglalkoztatási

lehetőségekkel kapcsolatban; képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések biztosítása

vállalkozások számára; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú műhelyek; képzési

követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési tanácsadás; képzéssel kapcsolatos

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

képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások; levelező oktatás, távoktatás; nemzetközi oktatási

csereprogramok kidolgozása; oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási és képzési szolgáltatások;

oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási szolgáltatások adatfeldolgozási oktatási

módszerek átadásához; pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; pénzügyekkel

kapcsolatos tanfolyamok; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; pénzüggyel kapcsolatos

képzési szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; szakképzési és képzési szolgáltatások;

szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakmai átképzés; szakmai készségfejlesztés; szakmai

készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; számítógépes képzési szolgáltatások; számítógépes

oktatás, képzés; számítógépesített képzés a karrier tanácsadás területén; számítógéppel támogatott tesztekhez

kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott oktató tanfolyamok biztosítása; számítógéppel

végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés és értékelés; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő

tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; tájékoztatás nyújtása online oktatással kapcsolatban; találkozók

szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok,

szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanórák szervezése és lebonyolítása; távtanulási módszereket

alkalmazó tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az interneten; útmutató,

oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; üzleti oktatási szolgáltatások; üzlettel

 kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Adatfeldolgozás minőségértékelése viszonyítási alappal való összehasonlítással; kutatás és fejlesztés

 [szolgáltatások]; mérési és tesztelő módszerek fejlesztése.

 45    Letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online közösségi hálózatépítő szolgáltatások; mentorálás

 [szellemi]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  231.457

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02990

 ( 220 )  2019.09.28.

 ( 732 )  Dr. Szilágyi Gergely, Biharugra (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Copyright [szerzői jog] menedzsment; domain nevek bejegyzése.

 ( 111 )  231.458

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 02998

 ( 220 )  2019.09.30.

 ( 732 )  Magyar Henrietta, Bogyoszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Komlósi Nóra, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1625



  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; online ruházati

 kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.

  42    Ruha- és divattervezés.

 ( 111 )  231.459

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 03126

 ( 220 )  2019.10.10.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Dr. Kocsis M. Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktató-,

szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások;

fesztiválok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; show-k, műsorok rendezése; szabadidős

rendezvények szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztató bemutatók szervezése; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); vállalati rendezvények

(szórakoztatás); zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  231.460

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 03127

 ( 220 )  2019.10.10.

 ( 732 )  BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Györköny (HU)

 ( 740 )  Dr. Prédl Tamás, Budapest

 ( 541 )  Búzavirág

 ( 511 )   33    Gin.

 ( 111 )  231.461

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 03133

 ( 220 )  2019.10.10.

 ( 732 )  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)

 AutSoft Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Beágyazott operációs szoftverek; beágyazott szoftverek; ipari automatizálási szoftverek; ipari

folyamatvezérlő szoftverek; ipari szoftverek; épületautomatizálási szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek

felügyelethez; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mesterségesintelligencia-szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek járművekhez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; gépi tanulási szoftverek

felügyelethez; rendszertámogató szoftverek; rendszer- és rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek; grafikus

felhasználói interfész szoftverek; számítógépes interfész szoftver; döntéshozatalt segítő szoftverek; felmérő

szoftverek; hibakezelő szoftverek; jelentéskészítő szoftverek; munkafolyamat-szoftverek;

munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei; munkaerő-menedzsment szoftverek; okosgyártás szoftverek; segítő

szoftverek; virtuálisvalóság-szoftverek szimulációhoz; számítógépes szoftverek távmérés monitorizálásához,

 megfigyeléséhez; érzékelő szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek; gyártási szoftverek.

 42    Számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás;

tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

szoftverekkel kapcsolatban; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek karbantartásához

kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tájékoztatás; beágyazott eszközökhöz való szoftverek tervezése; beágyazott eszközökhöz való

szoftverek frissítése; kutatás a számítógépes programok és szoftverek területén; konzultáció szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatban; mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; számítógép

 és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozás és szoftvertervezés.

 ( 111 )  231.519

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 19 03380

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  DOX TV Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs

hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és

konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok

kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online

kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten; reklámanyagok

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;
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reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti

menedzsment előadóművészek részére gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok megjelentetése

reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása közönségszolgálati

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési

termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; reklámozás; telekommunikációs vagy elektronikus

úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési ösztönzés;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás,

hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon

keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a

telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;

mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő

hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások

értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes

hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes

reklámozási szolgáltatások; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online

promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és

tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti

szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok

szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok

gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok

készítése; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;

televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési

promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója

[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok

osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások
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lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;

reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési, marketing és promóciós szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások; ügynökségek rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció; franchiseoknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós

árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós

menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és

kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt marketing szolgáltatások; grafikus

reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró

médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási

szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub

szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklám vagy

kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

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

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások

italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos

üzleti konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő
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szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási

adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;

belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;

termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok

készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

 38    Vezeték nélküli, elektronikus képtovábbítás; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számitógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

elektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy video közvetítés

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;

elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós

sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi

információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása

televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés

interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program

sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; video- és audioműsorok közvetítése az

interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval

kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási

szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését

nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;

televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a

műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok

működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;

szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések

üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes

hálózaton keresztül; adatok vagy audiovizuális elemek közvetítése globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték

nélküli hálózatokon keresztül; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő

antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása; jeldekóderek

bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése, bérbeadása [kommunikációhoz]; rádió adókészülékek

kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése; kommunikációs berendezések

bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása, kommunikációs rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;

kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása; megafonok bérbeadása,

kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;

rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; frekvenciaátalakítók
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kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevő készülékek kölcsönzése; rádióberendezések kölcsönzése;

rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; távközlési

felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési vonalak bérbeadása;

távközlési készülékek és berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és eszközök

kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és felszerelések bérbeadása; hangjelek közvetítésére

szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések biztosítása

külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése; képátviteli

berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; műsorok adása

kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek,jelek és adatok kábeles átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok

átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos kommunikáció;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése elektronikus eszközökkel; számítógépes

adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés; kommunikáció elektromágneses hullámok

segítségével; kommunikáció analóg és digitális számitógépes terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép

terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon

keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek segítségével; kommunikáció számítógépes terminálok

útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi

kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció;

televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció globális

számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; rádiófrekvenciás

kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció távirat útján;

elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs szolgáltatások;

számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs szolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;

műholdas kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére;

kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus

átviteléhez; kommunikációs szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez; kommunikációs szolgáltatások

információ átvitelére; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére elektronikus eszközökkel;

kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; kommunikációs szolgáltatások elektronikus

adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások

videokonferenciákhoz; mobiltelefon kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen

adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép felhasználók között; nemzetközi adatátvitel; mobil

kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele;

kábeltelevíziós felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hírügynökségek;

hírügynökségek [kommunikáció]; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések

biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció biztosítása; kommunikáció biztosítása

televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez

való használói hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található

számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és

elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés

biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés

biztosítása; globális számitógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális

számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából;

adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes
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hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; internet hozzáférés biztosítása;

központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása

távkonzultációhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és

internethez való hozzáférés biztosítása; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása;

digitális zenei weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való

hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; távközlési

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül;

távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; mp3

weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes

hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz;

távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az internethez; távközlési

hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és internetes adatbázisokkal; több felhasználós

vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös felhasználású hozzáférés globális

számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és terjesztéséhez;

telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online szolgáltatások,

nevezetesen üzenetek küldése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz;

távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus

eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások

biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok biztosítása;

online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások;

képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ

adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű

számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal

elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal;

interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus

továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel

elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton; telefonkapcsolattal működö

elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel; adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy

audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és

munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú adatátvitel; információk

továbbítása az audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles

adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen, műholdon keresztül;

információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül; információk továbbítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül;

információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési

hálózatokon; adatátvitel rádiós személyhívón keresztül; információtovábbítás videokommunikációs rendszereken

keresztül; távközlési adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti

készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás;

műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

üzenet és képtovábbítás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító

szolgáltatások; üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás

telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és

faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok

továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített

adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk

átvitele telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából
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telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon

keresztül; kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások

továbbítása; videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk

továbbítása; hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás

hálózatokon keresztül; műholdas hangátvitel; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; video-on-demand

szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok

fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalákhoz és portálokhoz;

távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása,

közvetítése műholdon keresztül; videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok

biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay

kapcsolati szolgáltatások biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és

bérbeadása; kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő

kommunikációs lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs

lehetőségek biztosítása rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális

adatcseréhez; kommunikációs eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez; kommunikációs

lehetőségek biztosítása rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák

felhasználásával; kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül; internetet használó csevegő vonalak

biztosítása; online listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép felhasználók között; rádióvétel és

rádióadás feltételeinek biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek továbbításához

számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között történő

üzenetátvitelre; online csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti

üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;

csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós

műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső

helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos

információnyújtás; elektronikus kommunikációs kapcsolatok biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához

való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;

telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges

eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam

telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs eszközök biztosítása oktatási célokra; távközlési eszközök,

berendezések biztosítása; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása;

rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló

szolgáltatások nyújtása elektronikus hírközlő hálózatokhoz; távkonferencia szolgáltatások; online kommunikációs

szolgáltatások biztosítása; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos

kommunikációs csatornák használatát; telefonszámokkal [telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása;

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

kommunikációs szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ

közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;

számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása

kódolt vagy terminálos hozzáféréssel, üzenetek továbbítása számítógép segítségével; információk és képek

továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós

információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; rádiós

és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádiótelefonos

kommunikációs szolgáltatások; rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; üzenetváltás számitógépes átvitellel;

elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas adatátvitel online globális számitógépes hálózaton

keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas

televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos
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konzultációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs

berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök

segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetküldés számítógépes hálózatokon

keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és

-továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;

internetes video streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon-

és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos

hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások; táviratos távközlési

szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); távközlési szolgáltatások; e-mailes

telekommunikáció; távközlési számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon

keresztül; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú

telekommunikációs szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások; távközlési

szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés

biztosításához; távközlési szolgáltatások információ faxon történő átviteléhez; távközlési szolgáltatások

adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; távközlési szolgáltatások

betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen isdn szolgáltatások; telekommunikációs

szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen

kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen száloptikai

hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; telex irodai szolgáltatások;

telematikai kommunikáció számitógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető

telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel;

telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses televíziós

műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs rendszerek

üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil kommunikációs

rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok működtetése;

műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses tv-szolgáltatás (fizetős

tv) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; audio

kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli

szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli

kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő

szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok

működtetői számára; isp szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati távközlési

szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; számitógép

segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások

antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk

nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások;

elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével kapcsolatos elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások;

elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus

rendelésátvitel; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; adatközvetítési

szolgáltatások; pay-per-view [ppv] televíziós adás; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése

[narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő távirati
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szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és

kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és

vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások; időosztás szolgáltatások kommunikációs

készülékekhez; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli

szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs

szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil

telekommunikációs hálózati szolgáltatások; értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások;

rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;

hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati

konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videokonferencia szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások;

vonline kommunikációs szolgáltatások;online üzenetküldési szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások;

pbX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető

adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri

rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok

továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs

eszközökön keresztül; fax továbbító és visszakereső szolgáltatások; információátviteli szolgáltatások digitális

hálózatokon keresztül; elektronikus levelezés; e-mail; hálózatban lévő számítógépes rendszerek közötti

adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások mások részére; adatátviteli szolgáltatások távközlési

hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások telematikus hálózatokon keresztül; üzenet szolgáltatások;

televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videoüzenet szolgáltatások; videoátviteli

szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és adatátviteli szolgáltatások; internet

hozzáférési szolgáltatások; globális számítógépes hálózat hozzáférési szolgáltatások; elektronikus levél továbbító

szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő szolgáltatások; számítógépes kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; számítógépes telefonálás;

számítógépes továbbítási szolgáltatások; számitógépes adatátviteli szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások

rádió, telefon, távíró segítségével, internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás;

rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; műholdas kommunikációs

szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videokonferencia szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos

műholdas műsorszórási szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; sporteseményekkel

kapcsolatos műholdas műsorszórás; biztonságos e-mail szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- és képátviteli

szolgáltatások; közvetlen elektronikus üzenetközvetítő szolgáltatások; üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások;

online üzenetküldő szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások; hívásrögzítési szolgáltatások; közösségi

hálózatok csevegőszoba szolgáltatásai; hangüzenet tárolási szolgáltatások; szélessávú és keskenysávú

rádióközlési szolgáltatások; szélessávú rádiós kommunikációs szolgáltatások; telefonos hangüzenet küldés;

telefonos üzenetküldő szolgáltatások; telefonos személyhívó szolgáltatások; távírószalagos szolgáltatások;

távírószalagos szolgáltatások; levegő-föld távközlési szolgáltatások; távközlési szolgáltatások pénzügyi

intézmények között; távközlési szolgáltatások számítógépes hálózatok között; telekommunikációs gateway

szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; telex szolgáltatások; telematikai kommunikációs

szolgáltatások; teletext szolgáltatások; televizuális kommunikációs szolgáltatások; interaktív video text

szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

[beszélgetésterelés és összeköttetés]; videotelefon szolgáltatások; videokommunikációs szolgáltatások;

videotelefon szolgáltatások; videokonferenciaszolgáltatások biztosítása; videotex szolgáltatások; webcasting

szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videoközvetítés; videohálózatok zártláncú televízióhoz;

videohálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videohálózatok felügyeleti, örző-védő

szolgáltatásokhoz;telekonferenciák; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; távközlési

vonalak bérbeadása számítógépes hálózatok eléréséhez; hozzáférési idő értékesítése számítógépes
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 adatbázisokhoz.

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás];videókhoz

kapcsolódó díjátadók vendégül látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus

kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas

televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;

dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;

zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus

magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok

megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; hirlevélkiadási szolgáltatások;

kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;

globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói

szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek

bérbeadása; mozifilmberendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek

kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése;

audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása,

kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok

kölcsönzése; magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő

berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; cd lemezek kölcsönzése; rádió- és

televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; film-

vagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó

mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések

bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok

bérbeadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, cd-lemezek

vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; televízió (TV és rádió kölcsönzése) világítás bérbeadása

filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz világítás bérbeadása televíziós felvételekhez;

világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy

televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása

televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; sífelszerelés kölcsönzése;

festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek kölcsönzése;

televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; tévéműsorok kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre

rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken; felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon;

műsoros videoszalagok kölcsönzése; cd-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;

hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése;

videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok, videokazetták és videogramok

kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése;
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animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma

előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;

rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés

szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek

prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi

produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei

előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád

műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; fílmszinházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és

berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal

kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások

nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audioszalagok [hangkazetták] vágása;

filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési

funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási

anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai

adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;

elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;

dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások;

televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon

keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi

sport- és kulturális események szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási

célú fesztiválok rendezése; képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia szervezése; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák

rendezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú

kiállítások szervezése és rendezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése;

kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi

előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása;;

Mozifilmek közvetítése; televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

videofilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése

mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,

tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő

színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók

készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási

célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;

élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási

filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1637



-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;

rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;

animációs mozis videoklipek gyártása; élő előadások készítése; kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra

állítása; színházi előadások; korcsolyashow-k készítése; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; oktatási

célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; különleges effektek készítése

filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; televíziós speciális effektek készítése; színpadi show-k

rendezése; show-k és filmek készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése;

televízió és rádió programok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények megrendezése;

sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára; sportesemények rendezése

televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; élő televízióműsorok készítése

oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; televíziós tartalmak készítése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett

videofilmek elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése

táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése

zenészek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós

műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és

zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós

műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videoszalagok

gyártása; videofilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok

gyártása; videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták gyártása; oktatóvideók

készítése; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése; videoszalagok és videoszalagok gyártása

videolemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati

használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; mozifilmek vetítése orvosi célokra;

mozifilmek vetítése technikai célokra; víziparkok üzemeltetése; általános műveltségi [írás-olvasás] tanfolyamok

lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang vagy videostúdiók biztosítása; uszodai létesítmények;

baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene

szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakon [nem

letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő

show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek

biztosítása; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk,

nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádióműsor

összeállítása [ütemezés]; színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése;

színdarabok rendezése vagy bemutatása; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése;

mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió

szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló

mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;

művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;

hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;

fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése;
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rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető

szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];

zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási

szolgáltatások; video- és audiofelvételek kölcsönzése; video kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi

szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);

szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; szórakoztató anyagok

készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési

szolgáltatások szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videofelvételek készítése audio-, film-, video- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,

videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;

zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások, videoszalagok

kölcsönzése; könyvtárak filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; kábeltelevízión keresztül

biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás;

szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté

területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók;

 eredeti felvételek készítése; hanglemezek bérlete.

 ( 111 )  231.666

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 01628

 ( 220 )  2019.05.22.

 ( 732 )  Zhou Heng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

 ( 541 )  OSIKA

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák;

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

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

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat];

lábbelik; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; míderek; muffok

[ruházat]; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek

[ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;
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sálak; sapkák; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; úszósapkák; zoknik;

 zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  231.667

 ( 151 )  2020.06.15.

 ( 210 )  M 19 01627

 ( 220 )  2019.05.22.

 ( 732 )  Zhou Heng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák;

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

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

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat];

lábbelik; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; míderek; muffok

[ruházat]; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek

[ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;

sálak; sapkák; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; úszósapkák; zoknik;

 zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  231.670

 ( 151 )  2020.06.24.

 ( 210 )  M 20 00109

 ( 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 )  231.686

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03814

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Bobrovniczkiné Sinkai Marianna, Székesfehérvár (HU)

 Molnár Kata, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Betyár

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

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

 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 )  231.688

 ( 151 )  2020.06.22.

 ( 210 )  M 19 03815

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Bobrovniczkiné Sinkai Mariann, Székesfehérvár (HU)

 Molnár Kata, Szentendre (HU)

  

( 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 )  231.722

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 19 03177

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  5 villa étterem

 ( 511 )  43    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

italszolgáltatás mobil teherautóból; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; 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

felszolgálása; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; 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
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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; pub szolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; 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; zártkörű drinkbár szolgáltatások; washoku éttermi

szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital

catering bankettekre; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering

intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel

és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,

azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben;

étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára;

étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok számára;

étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára;

étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek

számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak

számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás

szervezése születésnapi bulik számára; japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott

szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági

szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása];

kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás;

sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; sonkavágásra

szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre; spanyol ételek készítése azonnali

fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz

szervezése; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; udon és soba éttermek szolgáltatásai;

üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára;

 vendéglátóipar; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  231.725

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 19 02479

 ( 220 )  2019.08.08.

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

 ( 740 )  dr. Juhász Brigitta, 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.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  231.726

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 19 03304

 ( 220 )  2019.10.25.

 ( 732 )  Balogh János, Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Babapiskóták [cukrászsütemények]; cukrász máz; cukrászáru; cukrászsütemények; desszert mousse-ok

[cukrászáru]; dzsemet tartalmazó cukrászáruk; édesgyökérrel ízesített cukrászáruk; fagyasztott

cukrászsütemények [nem gyógyszeres-]; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; gyümölccsel töltött

cukrásztermékek; folyékony szeszes töltésű cukrászáruk; kristálycukor [nem cukrászáru]; macaron [mandulás

cukrászsütemény]; maláta dextrin mázak cukrászárukhoz; menta cukrászati használatra; pasztillák, szopogatós

tabletták/cukorkák [nem gyógyszerezett édességek/cukrászáruk]; sütemények, cukrászsütemények, torták és

kekszek (aprósütemények); tejes cukrászáruk; zselét tartalmazó cukrászáruk; édesgyökér [cukrászáru];

cukrászsütemények kakaóalapú összetevői; borsmenta cukrászárukhoz; bécsi sütemények; brownie (csokoládés

sütemények); aromás készítmények süteményekhez; aromás készítmények süteményekhez/tortákhoz;

brownie-keverékek (mogyorós-csokoládés süteménykeverékek); csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és

pitékhez; csokoládés sütemények; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládéval bevont sütemények,

torták; cukormáz süteményekhez; cukormázak süteményekhez; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták;

édesbab és rizs alapú sütemény, édesbab lekvárral [nerikiri]; epres sütemények; fagyasztott, hússal töltött

sütemény/tészta; fagyasztott sütemények; fagylaltos sütemények; félhold alakú rizses sütemény [songpyeon]; filo

sütemény; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; gabonapelyhekből, gabonából készült torták, sütemények

emberi fogyasztásra; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös

sütemények/torták [édes vagy ízesített]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsöt tartalmazó sütemények;

hagyományos koreai rizses sütemény [injeolmi]; híg süteménytészta; hússal és zöldségekkel töltött fagyasztott

sütemény; ízesítők tortákhoz, süteményekhez; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; japán stílusú

gőzölt sütemények (mushi-gashi); jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; készítmények süteményekhez;

keverékek süteménykészítéshez; kölesből készült sütemények; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó sütemények;

krémeket tartalmazó sütemények; krémes sütemények; liszt alapú sütemények; malátás sütemények, torták;

mandulás csókok [sütemény]; mandulás sütemények; melaszos sütemények, torták; mochi-gashi [rizsből készült

japán sütemény]; narancs alapú sütemények; ostya monakához [japán sütemény]; pastila [orosz gyümölcsös

sütemény]; pattogatott rizsből készült kandírozott sütemények; petits fours [sütemény]; por sütemények
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készítéséhez; ragadós rizses sütemény (chapsalttock); reggeli sütemények; rizstorta, rizslepény (rizsből készült

sütemény); sós sütemények; sütemény keverékek; sütemény kosárkák; sütemény tészták; sütemények;

süteményekhez való tészta; süteményliszt; süteménypor; süteménypor keverékek; süteményporok;

süteményrudak; süteménytészta; süteménytészta keverékek; szárított cukrozott sütemények rizslisztből (rakugan);

taijaki (hal formájú, különböző töltelékekkel töltött japán sütemény); tartós sütemények; tejsodó alapú töltelékek

süteményekhez és pitékhez; tejszínes, krémes sütemények, torták; tölthető süteménykosárkák; vegán sütemények;

wokban sült rizses tészta, sütemény [topokki]; zabos sütemények emberi fogyasztásra; zöldségekkel töltött

fagyasztott sütemény; zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó

sütemények; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; csokis párnák [péksütemények]; bagelek

[péksütemények]; csokoládés töltelékek pékárukhoz; dán péksütemény; feldolgozott gabonák, keményítő és az

ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; friss péksütemények; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru;

készítmények pékáruk készítéséhez; leveles tésztából készült péksütemények; mákos péksütemények; pasty

[töltött péksütemény]; pekándiós rúd [édesség]; pékáruk; péksütemények készítésére használt keverékek; töltött

 sós péksütemények; viennoiserie [péksütemények].

  31    Gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; friss pekándió.

  35    Péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára.

 ( 111 )  231.727

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 19 03050

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  Angyal Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DogAtlon

 ( 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 )  231.728

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 19 03310

 ( 220 )  2019.10.28.

 ( 732 )  Angyal Szilvia, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Péter Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Sómanó 4P orr- és arcüreg átmosás

 ( 511 )   44    Fizioterápiás szolgáltatások; sóterápiás szolgáltatás.

 ( 111 )  231.729

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 19 03317

 ( 220 )  2019.10.29.

 ( 732 )  York Communication Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kittenberger Kalandkert

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; idegenvezetős túrák
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lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; közösségi sport- és kulturális események szervezése;

kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális események lebonyolítása; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése és tartása; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra;

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos

rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; vadvédelmi központok szolgáltatásai [szabadidős, rekreációs

célokra]; vadászati oktatás; vadászatvezetési szolgáltatások; vadászpartik szervezése; gyermek kalandjátszótér

 szolgáltatások; kaland képzések gyermekek részére; kalandjátszóterek.

 ( 111 )  231.730

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 19 03311

 ( 220 )  2019.10.28.

 ( 732 )  Yunnan Tobacco International Co., Ltd, Kunming City (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Fűtőberendezések; melegítőlapok; hővisszanyerő berendezések; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy

gáznemű fűtőanyagokhoz; gyújtókészülékek; dohány hűtésére szolgáló berendezések; dohánypörkölő gépek;

 forrólevegős készülékek; elektromos fűtőberendezések; párologtató készülékek, evaporátorok.

 34    Sodorható dohány; öngyújtók dohányosoknak; gyufák; dohány; elektromos cigaretták; elektromos

cigarettában használható folyékony oldatok; dohányaromák, az illóolajok kivételével; cigaretták;

 cigarettaszopókák; cigarettafilterek.

 ( 111 )  231.731

 ( 151 )  2020.06.18.

 ( 210 )  M 19 01981

 ( 220 )  2019.06.21.

 ( 732 )  Olasz Miklós, Budapest (HU)

 ( 541 )  HERBIOTICUM

 ( 511 ) 3    Illatszerek; kozmetikai cikkek, kozmetikai szerek; testápolók; kozmetikai krémek; hajmosó szerek; parfümök;

 illóolajok; fogkrémek; gyógynövénytartalmú vagy gyógynövény-kivonatot tartalmazó kozmetikumok.

5    Étrend- és táplálék-kiegészítők; tápanyag adalékok; gyógyhatású adalékanyagok; vitaminkészítmények;

gyógynövények; gyógynövény készítmények gyógyászati használatra; liszt gyógyszerészeti használatra;

 herbateák gyógyászati használatra; gyógyteák.

  30    Lisztek; malomipari termékek; liszttartalmú ételek; herbateák.

 ( 111 )  231.732

 ( 151 )  2020.06.23.

 ( 210 )  M 19 01797

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Franczia Viktor 50%, Mosonmagyaróvár (HU)

 Gősi Edit 50%, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Krisztián, Mosonmagyaróvár
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( 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].

  39    Pizza kiszállítás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  231.744

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 19 02705

 ( 220 )  2019.09.06.

 ( 732 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

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

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk 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 forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
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fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

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

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

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

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

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

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

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópontszolgáltatások (beszélgetésterelés és

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

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

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

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

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; 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.
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 ( 111 )  231.745

 ( 151 )  2020.06.19.

 ( 210 )  M 18 03316

 ( 220 )  2018.11.09.

 ( 732 )  MedAlliance Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & Mc Kenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítási szolgáltatások egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban.

  44    Egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.764

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 03256

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  Variocommerce Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  pharmasitas

 ( 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.

 ( 111 )  231.765

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03521

 ( 220 )  2019.11.20.

 ( 732 )  Somogyi Róbert, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Ürüléktartó tasakok.

 16    Műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; műanyag zacskók kisállatok hulladékának, ürülékének

 eltávolítására.

 ( 111 )  231.766

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03522

 ( 220 )  2019.11.20.

 ( 732 )  Somogyi Róbert, Érd (HU)

 ( 541 )  ZOORO

 ( 511 )  21    Kefék kedvtelésből tartott állatok ápolásához; kefék kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; kefék

 lovak számára; lóápoló, lóvakaró kefék; vedlés során alkalmazott kefék kisállatok számára.

 ( 111 )  231.767

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03530
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 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Smart Finance and Living Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; fényelektromos

berendezések és készülékek napenergiás áramfejlesztéshez; fényelektromos berendezések és készülékek

napenergiával történő áramfejlesztéshez; fotodiódák; fotoelektromos berendezések elektromosság termeléséhez

[fotoelektromos erőművek]; fotoelektromos modulok; fotovillamos elemek; fotovoltaikus inverterek;

fotovoltaikus napmodulok; háztartási napelemek; hordozható napelem panelek villamos energia generálásához;

ipari napelemek; kalibrált fotovillamos referenciacellák; kristályos szilícium napelemek; napelem sorozatok;

napelemek áramtermeléshez; napelemek elektromos áram fejlesztéséhez; napelemek

villamosenergia-termeléshez; napenergia kollektorok áramtermeléshez; napenergia panelek, szoláris panelek;

 napmodulok.

 36    Befektetésekkel kapcsolatos tanácsadás nyugdíjas évek alatt; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi elemzések; befektetéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások;

befektetési alapokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; befektetési és pénzügyi szaktanácsadási

szolgáltatások; befektetési információk nyújtása; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; ingatlanfejlesztési

 projektek finanszírozása; kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  231.768

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03534

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  POTHWAR CONSULTANTS Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Kalászi András, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.769

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03395

 ( 220 )  2019.11.06.

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

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök

vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok

terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámanyagok

terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten

keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; hirdetési hely

 bérbeadása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában.

 38    Adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom
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közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő

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

műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós

műsorszórása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül

biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; internetes

protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

televízióhoz való hozzáférés biztosítása; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábelrádiós átvitel;

kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltévés közvetítés; kommunikáció

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

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

műholdas műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten

keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás

globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen keresztül;műsorszórási berendezések működtetése

 (műsorszórási szolgáltatások).

 41    Hírközlő szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédia publikációk; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri

szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; animációs és élő műsorok gyártása; animációs műsorok

gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos

szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek

készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási

célokra; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások;

filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés, vágás; folytatásos animációs

kalandshow-k készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; televízióműsorok

bemutatása; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)

gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós műsortervezés (ütemezés); televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió

szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorokkészítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tv- és

rádióműsor előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos

 szolgáltatások; tv-műsorok szerkesztése (vágása).

 ( 111 )  231.770

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03398

 ( 220 )  2019.11.06.

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

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök

vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok

terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámanyagok
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terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten

keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; hirdetési hely

 bérbeadása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában.

 38    Adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom

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

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

műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós

műsorszórása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül

biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; internetes

protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

televízióhoz való hozzáférés biztosítása; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábelrádiós átvitel;

kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltévés közvetítés; kommunikáció

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

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

műholdas műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten

keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás

globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen keresztül; műsorszórási berendezések működtetése

 (műsorszórási szolgáltatások).

 41    Hírközlő szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédia publikációk; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri

szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; animációs és élő műsorok gyártása; animációs műsorok

gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos

szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek

készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási

célokra; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások;

filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés, vágás; folytatásos animációs

kalandshow-k készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; televízióműsorok

bemutatása; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)

gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós műsortervezés (ütemezés); televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió

szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorokkészítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tv- és

rádióműsor előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos

 szolgáltatások; tv-műsorok szerkesztése (vágása).

 ( 111 )  231.772

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 20 00144

 ( 220 )  2020.01.17.

 ( 732 )  Milestone Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipovics János, Budapest

 ( 541 )  Milestone Intézet

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; hirdetési- és reklámszolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési
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 tanácsadás.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bentlakásos iskolák; coaching

[tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által

nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári

szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki kutatás; számítógép szoftver tanácsadás; tudományos kutatás;

 várostervezés.

 ( 111 )  231.777

 ( 151 )  2020.06.29.

 ( 210 )  M 19 03882

 ( 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 )  231.778

 ( 151 )  2020.06.29.

 ( 210 )  M 20 00102

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Dr. Demeter András, Pirtó (HU)

 ( 541 )  gymchicken

 ( 511 ) 5    Babaitalok, csecsemő italok; diétás ételek csecsemők számára; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi

táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin készítmények; bébiételek; C-vitamin készítmények;

D-vitamin készítmények; diétás és táplálkozási készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő

italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

 multivitamin készítmények; multivitaminok; pezsgő vitamintabletták.

 29    Baromfi; baromfi, nem élő; belsőségek; bratwurst kolbász; bundás virsli; chorizo kolbász; corn dogs [virslik

kukoricabundában]; csirke, csirkehús; csirke mousse-ok; csirkeburgerek; csirkecombok; csirkefalatok;

csirkegolyók; csirkekolbász; csirkekrokett; csirkemell filé; csirkés húsgolyók; csirkesaláta; csirkeszárnyak;

csirkezúza; csomagolt húsok; elsősorban csirkehúst tartalmazó fagyasztott előételek; fagyasztott baromfi;

fagyasztott csirke; feldolgozott hústermékek; főtt csirke; főtt hús üveges kiszerelésben; friss baromfi; friss csirke;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; grillcsirke (yakitori [japán pálcás grillcsirke]); húsból készült étkezési krémek;

húsgolyók belsőségekből [élelmiszerek]; húsgombócok baromfiból; húskonzervek; húskrémek; instant ragu;

mélyhűtött csirke; sült csirke; szárított csirke [emberi fogyasztásra]; szárított csirkefalatok; virslik; yakitori [japán
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pálcás grillcsirke]; teriyaki csirke (japán étel); feldolgozott tojások; nyers tojás; tojásfehérje; tojásfehérjepor;

tojások; tojáspor; csontleves, húsleves; elkészített húslevesek; előfőzött leves; húsleves koncentrátumok;

húslevesek, erőlevesek; húsleveshez [táptalajhoz] készítmények; húsleveskockák; készítmények húsleveshez;

leves koncentrátum; levesbetét keverék; levesek; leveskonzervek; levesporok; sűrített húsleves csirkéből; baromfi

saláták; csirkedarabkák (nugget); elsősorban baromfit tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban csirkéből álló

készre főzött ételek; elsősorban csirkéből álló fagyasztott ételek; főként csirkét tartalmazó készételek; főként

húsból álló készételek; főként tojást tartalmazó készételek; főtt húsételek; gyorsfagyasztott zöldséges ételek;

teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek;

 túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek.

 ( 111 )  231.779

 ( 151 )  2020.06.29.

 ( 210 )  M 20 00234

 ( 220 )  2020.01.27.

 ( 732 ) IZOTÓP INTÉZET Kutató, Fejlesztő, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Radioaktív készítmények laboratóriumi célokra; radioaktív készítmények ipari célokra; radioaktív anyagok

semlegesítésére használt vegyszerek; sugárzáselnyelő vegyületek; radioaktívan jelzett vegyületek; radioaktív

 sugárforrások.

5    Diagnosztikai készítmények gyógyászati használatra; immunológiai készítmények diagnosztikai célra;

radioaktív gyógyszerhatóanyagok; radioaktív gyógyszerek; radioaktív anyagok gyógyászati használatra;

radioaktív elemek gyógyászati használatra; radiofarmakon készítmények diagnosztikai célokra; diagnosztikai

készítmények és anyagok; radioimmunoassay és immunoassay készletek; radiofarmakon készítmények terápiás

 célokra.

  10    Besugárzó berendezések.

  39    Radioaktív anyagok szállítása.

  40    Radioaktív hulladékok kezelése [újrahasznosítása]; sugárforrások áttokozása.

  42    Kutatás és fejlesztés a nukleáris medicina és a radio immundiagnosztika területén.

 ( 111 )  231.790

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 01149

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Waterfront Residence

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

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  231.800

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00104

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  CerFood Élelmiszer fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  CerFood

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

 használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; csokoládé.

  32    Alkoholmentes italok; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.801

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00116

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Slate Design Kft., Felsőtárkány (HU)

 ( 740 )  Ajlik Zoltán, Felsőtárkány

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Kőburkolatok [építőanyagok]; természetes kőburkolatok és terméskő csempék; kőfurnér, hajlékony

kőburkolat, slate, limestone, translucent, sandstone, ecostone, litestone, ultravékony kőburkolat, innovatív

 kőburkolat.

 ( 111 )  231.804

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00127

 ( 220 )  2020.01.16.

 ( 732 )  Bahama Collection Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.806

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00241

 ( 220 )  2020.01.27.

 ( 732 )  CédrusNet-Erasmus Intézet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bemutatók szervezése képzési célokra; coaching [tréning];

díjátadó ünnepségek szervezése; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; előadások szervezése;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése szórakoztatási

célokra; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékok szervezése és lebonyolítása; képzés szervezése;

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

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

(oktatási és képzési tanácsadás); képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások

szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek

szervezése; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; közösségi sport-

és kulturális események szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező oktatás,

távoktatás; levelező tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása;

oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási programok szervezése; oktatási vizsgáztatás; oktatások szervezése és lebonyolítása;
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oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

online, nem letölthető videók biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás;

partik tervezése [szórakoztatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős, rekreációs versenyek,

versenysorozatok szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakképzéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok

rendezése, lebonyolítása és szervezése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztató és kulturális rendezvények

szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; tanórák szervezése és lebonyolítása;

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; testnevelés; tornatanítás; továbbképzési szemináriumok

szervezése; tudományos tanfolyamok; üzleti képzések szervezése; üzleti konferenciák szervezése; vallásoktatás;

varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videoszerkesztési

szolgáltatások eseményekhez; webináriumok szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

 rendezése; zenekarok szolgáltatásai.

 ( 111 )  231.807

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00245

 ( 220 )  2020.01.28.

 ( 732 )  Magyar Autóklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tőkési Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Klub Kapitány

 ( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  231.808

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00259

 ( 220 )  2020.01.28.

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

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Vitaminokat, aminosavakat és növényi kivonatokat tartalmazó vízben adandó takarmány kiegészítő

 haszonállatok számára.

 ( 111 )  231.809

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00260

 ( 220 )  2020.01.28.

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

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   31    Huminsavakat és védett étvágynövelőt tartalmazó takarmány kiegészítő kérődző állatok számára.

 ( 111 )  231.814

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 03580

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  Alba Natúrkozmetikum Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Kő Edit, Budapest

 ( 541 )  Origi

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  231.815

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 03322

 ( 220 )  2019.10.29.

 ( 732 )  York Communication Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kittenberger Vadászmúzeum

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

lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások

megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú

kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy

szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális

célú műhelyek; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése és tartása; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra; közösségi

sport- és kulturális események szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs,

szabadidős tevékenységek szervezése; vadászatvezetési szolgáltatások; vadászati oktatás; vadászpartik

szervezése; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; kaland képzések gyermekek részére; kalandjátszóterek;

múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények üzemeltetése; múzeumi

szolgáltatások; múzeumi kiállítások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; múzeumi létesítmények,

 szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása bemutatókhoz.

 ( 111 )  231.816

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 03585

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  HUNGARIAN BURGERS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Heves (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zalán, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.
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 ( 111 )  231.817

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 03588

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Atom Richárd, Rácalmás (HU)

 Hitka Viktória, Budapest (HU)

 ( 541 )  Tiszta Techno Rendes House

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

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

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.826

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00394

 ( 220 )  2020.02.07.

 ( 732 )  Ferenczy 22 Projekt Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HOTEL COLLECT

 ( 511 )  35    Szállodák üzletvezetése; szállodavezetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje;

 szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások.

 43    Szállodai szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; helyfoglalás

szállodákban; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai catering szolgáltatások; szállodai és

motelszolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; konzultációs szolgáltatások szállodák

szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállodák, szállók,

panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; 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 elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételek és italok felszolgálása; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

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; kávézói szolgáltatások; kávéházi szolgáltatás.

 ( 111 )  231.827

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03879

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

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

 ( 111 )  231.828

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03878

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

 átvitel; rádiós kommunikáció.

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

 zenei produkciók.

 ( 111 )  231.829

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03876

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.
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 38    Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

 átvitel; rádiós kommunikáció.

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

 zenei produkciók.

 ( 111 )  231.830

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03874

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

 átvitel; rádiós kommunikáció.

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

 zenei produkciók.

 ( 111 )  231.831

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03871

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  AVALON FLEET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gépjármű flotta üzleti menedzsmentje [mások részére]; haszongépjármű flották üzleti igazgatása [mások

 számára].

 36    Fedezett hitelek gépjárművek szerződéses bérlésének finanszírozásához; járművásárlás finanszírozása;

járművek lízingjének finanszírozása; járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járművek

fenntartásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járműbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki

szolgáltatások; gépjármű vásárlás finanszírozása; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; gépkocsi lízing

 finanszírozása; gépkocsi lízing és beszerzés finanszírozása.

 39    Gépjárműkölcsönzés; gépjárművek mentése; gépjárművek szállítása; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek

vontatása; gépjárműmentési szolgáltatások; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások; gépjárművek szerződéses

kölcsönzése; gépjárművek alkatrészeinek tárolása; járművek kölcsönzése; teherautók kölcsönzése; versenyautók

kölcsönzése; közúti szállítóeszközök kölcsönzése; járművek kölcsönzése, járműkölcsönzés; gépkocsi

tetőcsomagtartók kölcsönzése; szárazföldi gépjármű kölcsönzési szolgáltatások; utánfutók, lakókocsik
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bérbeadása, kölcsönzése; vontatójárművek és pótkocsik kölcsönzése; tehergépjárművek és gépjárművek

 kölcsönzése; gépkocsi kölcsönzéshez kapcsolódó foglalási szolgáltatások.

 ( 111 )  231.833

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03738

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Gyebnár Ilona, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Zsuzsa Gabriella Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 tároláshoz vagy szállításhoz.

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

rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok

 csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  231.834

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 02928

 ( 220 )  2019.09.24.

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

 ( 740 )  Dr. Kató Zoltán, Budapest

 ( 541 )  #shoesrevolution

 ( 511 )  25    Gyalogló cipők; hétköznapi [casual] cipők; kiránduló cipők; lapos cipők; hegymászó cipők; tornacipők,

edzőtermi cipők; vízhatlan cipők; bakancsok, csizmák; téli csizmák; vízálló csizmák, bakancsok; bokacsizmák,

rövidszárú csizmák; csizmák hölgyek számára; fűzős bakancsok, csizmák; túracipők; edzőcipők, sportcipők;

sportcipő; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; bakancsok túrázáshoz;

 hegymászó bakancsok [túrabakancsok]; félcipők; bokacipők.

 ( 111 )  231.835

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00086

 ( 220 )  2020.01.13.

 ( 732 )  Zone Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PIXATO

 ( 511 ) 9    Antennák; akkumulátorok; töltők; rádiótelefonok; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák

formájában; mobiltelefon tokok; táblagép tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok

okostelefonokhoz; mobiltelefonokhoz kialakított tartók; digitális fényképezőgépek; fényképezőgép tokok; GPS

navigációs eszközök; DVD-lejátszók; fejhallgatók; headsetek telefonokhoz; vezeték nélküli headsetek;

fényképezőgépek, kamerák; hordozható zenelejátszók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok; laptop tokok;

okoskarórák; rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők; digitális fényképezőgép alkatrészek és

kiegészítők; számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil

számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; alkatrészek és

kiegészítők GPS (navigációs) eszközökhöz; audiovizuális eszközök, alkatrészek és kiegészítők; digitális

 képkeretek; alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez; alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz.

 35    Reklámozás, promóciós szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban;
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mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; akkumulátorokhoz kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; navigációs eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; kiskereskedelem az alábbi fogyasztási és egyéb cikkekkel kapcsolatban: antennák, töltők, rádiótelefonok

(mobiltelefonok), rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők, képernyővédők mobiltelefonokhoz

készült fóliák formájában, mobiltelefon tokok, táblagép tokok, tokok digitális személyi asszisztensekhez, tokok

okostelefonokhoz, mobiltelefonokhoz kialakított tartók, digitális fényképezőgépek, fényképezőgép tokok,

digitális fényképezőgép alkatrészek és kiegészítők, számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők

számítástechnikai eszközökhöz, mobil számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők mobil

számítástechnikai eszközökhöz, digitális képkeretek, fejhallgatók, headsetek telefonokhoz, vezeték nélküli

headsetek, fényképezőgépek, kamerák, alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez, hordozható

zenelejátszók, hordozható zenelejátszókhoz való tokok, alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz,

laptop-tokok, elektronikus távirányítású játék járművek, elektronikus távirányítású játékok, távirányítós játékok,

 alkatrészek és kiegészítők távirányítású játék járművekhez, alkatrészek és kiegészítők elektronikus játékokhoz.

 ( 111 )  231.836

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00358

 ( 220 )  2020.02.05.

 ( 732 )  Szirt Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  party-co

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; ecet, szószok és egyéb

 fűszerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  231.837

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00209

 ( 220 )  2020.01.24.

 ( 732 )  FŐKÖNYVGURU Könyvelőiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adminisztratív könyvelés; adóbevallások elkészítése [könyvelés]; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos

könyvelési tanácsadás; adótanácsadás [könyvelés]; adótervezés [könyvelés]; adóvisszatérítési tanácsadó

szolgáltatások [könyvelés]; adózással kapcsolatos konzultáció [könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési

tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; költségek könyvelése; könyvelés;

könyvelés, könyvvizsgálat; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyvelési szolgáltatások

nyugdíjalapokhoz; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyveléssel

kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; követelésekkel kapcsolatos

könyvelési szolgáltatások; mérlegképes könyvelés; mezőgazdasági vállalkozások költségeivel kapcsolatos

könyvelési szolgáltatások; számítógépes könyvelés; számítógépesített könyvelési szolgáltatások; számlákkal

kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; tandíjjal kapcsolatos könyvelési

szolgáltatások; tandíjköltségekkel kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák;
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adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés,

 fizetési jegyzékek elkészítése; számítógépesített bérszámfejtés.

 ( 111 )  231.838

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00210

 ( 220 )  2020.01.24.

 ( 732 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fincsiföl

 ( 511 )   29    Tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylalt, szorbetek és

 más ehető jégkrémek.

 ( 111 )  231.846

 ( 151 )  2020.07.02.

 ( 210 )  M 19 03866

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  EDUTUS Egyetem, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Bendzsel-Varga Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek.

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

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  231.864

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00381

 ( 220 )  2020.02.07.

 ( 732 )  Czigány Zsuzsanna, Szigethalom (HU)

 ( 541 )  Thomas Breitling Sport

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  231.865

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00384

 ( 220 )  2020.02.07.

 ( 732 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 )  RIOLIT

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

 ( 111 )  231.866
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 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00393

 ( 220 )  2020.02.07.

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

 ( 740 )  Dr. Szigeti Adrienn, Budapest

 ( 541 )  Lila Füge

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  231.867

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00396

 ( 220 )  2020.02.07.

 ( 732 )  Kovács Szabolcs, Hévíz (HU)

 ( 541 )  Zalacarte

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

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

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

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

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

letölthető szoftveralkalmazások; mobil alkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; oktatási

mobilalkalmazások; oktatási szoftverek; oktató szoftverek; számítógéppel használható interaktív szórakoztató

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

 eszközökhöz; szoftverek termékfejlesztéshez; szórakoztató szoftverek.

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

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

e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával

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

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

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

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

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

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

promóciós menedzselése; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten

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

jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; kereskedelmi vállalkozásoknak

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

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

 szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója.

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

ingatlanok bérbeadása; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlantanácsadás; vállalati ingatlanhoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; szórakozóhelyekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;

kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi központok bérbeadása;

irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai;
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ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs

szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás;

 épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.868

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00397

 ( 220 )  2020.02.08.

 ( 732 )  Klug Lajos, Budapest (HU)

 Tóth Ferenc, Gödöllő (HU)

 ( 541 )  ImMuniPot

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

 mikroorganizmusokkal beoltott települési és lakossági zöldhulladék-komposztból.

 ( 111 )  231.869

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00524

 ( 220 )  2020.02.19.

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

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEVIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  231.870

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00527

 ( 220 )  2020.02.19.

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

 ( 740 )  Dr. Cseszlai Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  231.872

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00122

 ( 220 )  2020.01.15.

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

 ( 740 )  Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Játék Bolygó

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

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

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

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

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

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
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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

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
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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

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;
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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.

A rovat 92 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 18 03802

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 541 ) BRAVO HITS PARTY

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00529

 ( 220 ) 2019.02.19.

 ( 731 )  Tóth Balázs, Gödöllő (HU)

 Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

 húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 19 00671

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  Temesvári Dávid László, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01250

 ( 220 ) 2019.04.14.

 ( 731 )  Dr. Török Réka, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus adatbázisok; számítógépes szoftverek piaci információk feldolgozásához; számítógépes

szoftverek piaci információk elemzéséhez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; internetes információnyújtást

 lehetővé tévő számítógépes szoftverek.

  35    Fogyasztói reakciók elemzése; fogyasztói kutatások; közvélemény-kutatás.

 41    Ifjúsági képzési programok szervezése; iskolai szolgáltatások; iskolákkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; 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); képzés a

foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban; képzés a munkavállalói képességekkel kapcsolatban; képzés a

munkaügyi kapcsolatok területén; képzés az üzleti készségek területén; képzés és oktatás; képzések tartása;

képzések szervezése; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú fesztiválok rendezése;

képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú műhelyek;

képzési követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési tanácsadás; képzéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási

célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú

konferenciák szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási felmérések,
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vizsgálatok; oktatási információs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások az információtechnológia használatával

kapcsolatban; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; online képzések biztosítása;

online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagyinternet vagy extranet útján; online, nem letölthető

videók biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási vizsgálatok,

tesztek; számítógéppel végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés és értékelés; tanácsadás képzésben és

továbbképzésben; tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; tréningek biztosítása;

útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; workshopok [képzés]

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

 workshopok és szemináriumok rendezése.

  42    Tudományos felmérések végzése.

 44    Foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai

beszámolók készítése; pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése;

pszichológiai értékelésiszolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások; pszichológiai

profilalkotás; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tesztek elvégzése;

pszichológiával kapcsolatos információnyújtás; személyiségfelmérő szolgáltatások [mentális egészséggel

 kapcsolatos szolgáltatások].

 ( 210 ) M 19 02321

 ( 220 ) 2019.07.26.

 ( 731 )  I4P-Informatikai Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Trident

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; bankjegykiadó automaták [ATM] biztonsági tokenek [kódoló

eszközök]; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák] elektronikus árucímkék, termékcímkék; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések,elektromos; képtávíró készülékek; kézi adó-vevők

[walkie-talkie készülékek] kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák;

központi feldolgozó egységek; laptop számítógépek; notebook számítógépek; matematikai műszerek;mágneses

kódolók; mágneses adathordozók; megfigyelő műszerek; mikroprocesszorok; mobiltelefonok; műholdak

tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; operációs rendszer programokszámítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;

összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató

gépek; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; számítógépek;számítógépes

hardver; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftverek, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített

vagy letölthetőformában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; számlázógépek;

számológépek; számítógép memória eszközök; szavazógépek; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];

tachométerek; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók;taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];

 viselhető számítógépek.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás;

kihelyezett szolgáltatók az információs technológiaterületén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki

munkák, szolgáltatások; műszaki kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítástechnikai tanácsadás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése;számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikusfelügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás;

 tudományos kutatás.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  113.528

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

 ( 111 )  113.836

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

 ( 111 )  122.121

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

 ( 111 )  122.125

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

 ( 111 )  122.141

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

 ( 111 )  122.413

 ( 732 ) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Irving

 (US)

 ( 111 )  122.495

 ( 732 )  Tungsram Operations Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  122.679

 ( 732 )  RÓNA Dohányfeldolgozó Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  122.743

 ( 732 )  DIAGEO IRELAND, Dublin 8 (IE)

 ( 111 )  122.744

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  129.741

 ( 732 )  Jockey International, Inc., Kenosha, Wisconsin (US)

 ( 111 )  130.502

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  130.504

 ( 732 )  Bar's Products International Ltd., Pasadena, TX (US)

 ( 111 )  130.506

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.508

 ( 732 )  WM WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.521

 ( 732 )  Elektra Entertainment Group Inc., New York, New York (US)
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 ( 111 )  130.615

 ( 732 )  INVETO VERITAS Kft., Velence (HU)

 ( 111 )  130.693

 ( 732 )  Duracell Batteries BVBA, Aarschot (BE)

 ( 111 )  130.742

 ( 732 )  Kawneer Co., Inc. , Norcross, Georgia (US)

 ( 111 )  130.779

 ( 732 ) International Business Machines Corporation (New York állam törvényei szerint létesült vállalat), Armonk, New

 York (US)

 ( 111 )  130.780

 ( 732 )  INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Armonk, New York (US)

 ( 111 )  130.960

 ( 732 )  Gunnebo AB, Göteborg (SE)

 ( 111 )  131.116

 ( 732 )  Yamato Scale Company, Limited, Akashi-Shi, Hyogo-ken (JP)

 ( 111 )  131.117

 ( 732 )  Yamato Scale Company, Limited, Akashi-shi, Hyogo-ken (JP)

 ( 111 )  131.214

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  131.228

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.247

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.263

 ( 732 )  Tombow Pencil Co. Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  131.287

 ( 732 )  Lucozade Ribena Suntory Limited, Uxbridge (GB)

 ( 111 )  131.298

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.299

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.316

 ( 732 )  Tombow Pencil Co., Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  131.541

 ( 732 )  Kempinski Hotel Budapest Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  131.615

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.618

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.619

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.750

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.770

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  131.997

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  132.165

 ( 732 )  Swagelok Company, Solon, Ohio (US)

 ( 111 )  132.205

 ( 732 )  MIS Quality Management Corp., New York (US)

 ( 111 )  133.735

 ( 732 )  Mars, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  137.005

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc. (3.,9.,14.,16.,25. áruosztály), New York, New York (US)

 CHANEL, a société par actions simplifiée (18. áruosztály), Neuilly-sur Seine (FR)

 ( 111 )  139.862

 ( 732 )  MARS, Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  139.863

 ( 732 )  Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)

 ( 111 )  139.864

 ( 732 )  Kraft Foods Group Brands LLC, Northfield, Illinois (US)

 ( 111 )  140.078

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  140.261

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  140.311

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  162.320

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  162.882

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

 ( 111 )  163.142

 ( 732 )  Békés Város Polgármesteri Hivatal, Békés (HU)

 ( 111 )  164.051

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

 ( 111 )  164.052

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

 ( 111 )  164.716

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

 ( 111 )  164.718

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

 ( 111 )  164.720

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

 ( 111 )  164.721

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

 ( 111 )  164.722

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

 ( 111 )  164.723

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

 ( 111 )  165.201

 ( 732 )  Pósch Tamás, Budapest (HU)

 ( 111 )  165.429

 ( 732 )  Instinet Holdings Incorporated, New York, NY (US)

 ( 111 )  165.434

 ( 732 )  Lazard Strategic Coordination Company LLC (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  165.435

 ( 732 )  Lazard Strategic Coordination Company LLC (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  165.436

 ( 732 )  Lazard Strategic Coordination Company LLC (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  165.885

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

 ( 111 )  166.393

 ( 732 )  SOREMARTEC S.A., Findel (LU)

 ( 111 )  166.445

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M1675



 ( 732 )  Payless Car Rental, Inc. (a corporation of the State of Nevada), Carson City, Nevada 89706 (US)

 ( 111 )  166.458

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  167.113

 ( 732 )  WM Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  167.176

 ( 732 )  S.C. JOHNSON & SON, INC. (Wisconsin állam törvényei szerint működő vállalat), Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  167.184

 ( 732 )  Dow AgroSciences LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Indianapolis, Indiana (US)

 ( 111 )  167.239

 ( 732 )  Henye Borászat Bortermelő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 111 )  167.314

 ( 732 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (Pozsony) (SK)

 ( 111 )  167.352

 ( 732 )  Allergan, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Irvine, Kalifornia (US)

 ( 111 )  168.379

 ( 732 )  GUARDANT, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  168.468

 ( 732 )  Micron Memory Japan, G.K., Tokyo (JP)

 ( 111 )  168.949

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

 ( 111 )  169.078

 ( 732 )  Horváth Ádám Zsolt 50%, Miskolc (HU)

 Horváth Kinga Eszter 50%, Miskolc (HU)

 ( 111 )  169.101

 ( 732 )  Allergan, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Irvine, Kalifornia (US)

 ( 111 )  169.484

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  169.864

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  169.961

 ( 732 )  PEZ Production Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Jánossomorja (HU)

 ( 111 )  170.998

 ( 732 )  Glen Raven, Inc., Glen Raven, North Carolina (US)

 ( 111 )  171.146
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 ( 732 )  GUARDANT, INC. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  171.877

 ( 732 )  S.C. JOHNSON & SON, INC., Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  174.052

 ( 732 )  QUINEX AMERICA LLC., Carson City, Nevada (US)

 ( 111 )  200.128

 ( 732 )  Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)

 ( 111 )  200.864

 ( 732 )  Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)

 ( 111 )  201.558

 ( 732 )  "FEHÉRVÁR F.C." Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  201.695

 ( 732 )  Yildiz Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)

 ( 111 )  201.784

 ( 732 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  201.825

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  201.827

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  201.828

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  201.945

 ( 732 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  201.946

 ( 732 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  201.997

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

 ( 111 )  201.998

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

 ( 111 )  202.000

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

 ( 111 )  202.001

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

 ( 111 )  202.002

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  202.004

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

 ( 111 )  202.095

 ( 732 )  ifj. Barabás Ernő, Miskolc (HU)

 ( 111 )  202.125

 ( 732 )  Walton International Limited, George Town (KY)

 ( 111 )  202.126

 ( 732 )  International Data Group Inc., Framingham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  202.127

 ( 732 )  International Data Group Inc., Framingham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  202.138

 ( 732 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  202.210

 ( 732 )  Mészáros Pál, Szekszárd (HU)

 ( 111 )  202.218

 ( 732 )  Zengő Zoltán, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.219

 ( 732 )  Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.229

 ( 732 )  Gallina Bernadett 1/3, Budapest (HU)

 Pintér Emil András 1/3, Budapest (HU)

 Zentai Emese 1/3, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.241

 ( 732 )  Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.278

 ( 732 )  AgroSprint Kft., Karcag (HU)

 ( 111 )  202.282

 ( 732 )  Chen Xia Ke, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.289

 ( 732 )  Zöldségcentrum Kft., Makó (HU)

 ( 111 )  202.295

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

 ( 111 )  202.296

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

 ( 111 )  202.299
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 ( 732 )  Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  202.320

 ( 732 )  VECTRA-LINE Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.324

 ( 732 )  Zöldségcentrum Kft., Makó (HU)

 ( 111 )  202.337

 ( 732 )  Sandlander Austria GmbH, Wien (AT)

 ( 111 )  202.377

 ( 732 )  Ásványi Anett, Kimle (HU)

 ( 111 )  202.431

 ( 732 )  My-Street Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  202.457

 ( 732 )  JX Nippon Oil & Energy Corporation, Chiyodaku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  202.491

 ( 732 )  Pucsok Bernadette, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.519

 ( 732 )  dr. Eöry Ajándok, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.602

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

 ( 111 )  202.603

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

 ( 111 )  202.627

 ( 732 )  Tesco-Global Zrt., Budaörs (HU)

 ( 111 )  202.695

 ( 732 )  e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.705

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

 ( 111 )  202.706

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

 ( 111 )  202.707

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

 ( 111 )  202.708

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

 ( 111 )  202.710

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  202.712

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

 ( 111 )  202.713

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

 ( 111 )  202.716

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

 ( 111 )  202.717

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

 ( 111 )  202.718

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

 ( 111 )  202.819

 ( 732 )  Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.851

 ( 732 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  202.855

 ( 732 )  Czikkhalas Halastavai Kft., Varsád (HU)

 ( 111 )  202.896

 ( 732 )  BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

 ( 111 )  202.916

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 111 )  202.926

 ( 732 )  Itália Konyhastúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.954

 ( 732 )  VECTRA-LINE Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.955

 ( 732 )  VECTRA-LINE Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.956

 ( 732 )  VECTRA-LINE Plus Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.957

 ( 732 )  HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul (KR)

 ( 111 )  203.121

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 111 )  203.126

 ( 732 )  Ásványi Anett, Kimle (HU)
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 ( 111 )  203.167

 ( 732 )  He-Do Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.224

 ( 732 )  Vidanet Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  203.226

 ( 732 )  HERBAVITA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.242

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.243

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.244

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.346

 ( 732 )  e-Corvina Informatikai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.348

 ( 732 )  Brown-Forman Finland Ltd., Helsinki (FI)

 ( 111 )  203.466

 ( 732 )  DECATHLON, Villeneuve D'Ascq (FR)

 ( 111 )  203.512

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 111 )  203.574

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

 ( 111 )  203.576

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

 ( 111 )  203.642

 ( 732 )  Eftec Europe Holding AG, Zug (CH)

 ( 111 )  203.653

 ( 732 )  Eftec Europe Holding AG, Zug (CH)

 ( 111 )  203.808

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  203.857

 ( 732 )  Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.414

 ( 732 )  Nobilia Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.165
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.182

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

A rovat 172 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 13. szám, 2020.07.14.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M1682



Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  117.363

 ( 732 )  TIME USA, LLC, New York (US)

 ( 111 )  118.907

 ( 732 )  Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc., Davison (US)

 ( 111 )  139.638

 ( 732 )  Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc., Davison (US)

 ( 111 )  145.340

 ( 732 )  Murnauer Markenvertrieb GmbH, Egelsbach (DE)

 ( 111 )  148.761

 ( 732 )  Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc., Davison (US)

 ( 111 )  152.487

 ( 732 )  TSI Incorporated, Shoreview MN (US)

 ( 111 )  165.429

 ( 732 )  Instinet Holdings Incorporated, New York, NY (US)

 ( 111 )  168.468

 ( 732 )  Micron Memory Japan, G.K., Tokyo (JP)

 ( 111 )  183.918

 ( 732 )  TIME USA, LLC, New York (US)

 ( 111 )  191.507

 ( 732 )  Zimányi Árpád, Igar (HU)

 ( 111 )  191.946

 ( 732 )  Böllér Élelmiszeripari Feldolgozó Kereskedő és Szolgáltató Kft. 1/2, Pápa (HU)

 Dr. Benke Gyula 1/2, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.143

 ( 732 )  ATLAS INVEST B.V., 1432CG Aalsmeer (NL)

 ( 111 )  195.068

 ( 732 )  GS Operating, LLC, Coppell, Texas (US)

 ( 111 )  195.093

 ( 732 )  GS Operating, LLC, Coppell, Texas (US)

 ( 111 )  201.825

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  201.827
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 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  201.828

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  202.229

 ( 732 )  Gallina Bernadett 1/3, Budapest (HU)

 Pintér Emil András 1/3, Budapest (HU)

 Zentai Emese 1/3, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.316

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.053

 ( 732 )  ATLAS INVEST B.V., 1432CG Aalsmeer (NL)

 ( 111 )  217.806

 ( 732 )  Halmi Gergő, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.454

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.455

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.683

 ( 732 )  Gulácsi Annamária, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.306

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.347

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.597

 ( 732 )  Atlas Invest B.V, Aalsmeer (NL)

 ( 111 )  224.636

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.722

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.826

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.009

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.489

 ( 732 )  Herman Ottó Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  226.196

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  226.440

 ( 732 )  Lukácsa Celesztin 1/2, Budapest (HU)

 Lukácsa Lóránt 1/2, Budapest (HU)

 ( 111 )  227.445

 ( 732 )  ATLAS INVEST B.V., 1432CG Aalsmeer (NL)

 ( 111 )  227.446

 ( 732 )  Atlas Invest B.V, Aalsmeer (NL)

 ( 111 )  227.737

 ( 732 )  Gulácsi Annamária, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.413

 ( 732 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 38 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  130.521

 ( 732 )  Elektra Entertainment Group Inc., New York, New York (US)

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

 ( 111 )  130.693

 ( 732 )  Duracell Batteries BVBA, Aarschot (BE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  135.263

 ( 732 )  Graphisoft SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  155.299

 ( 732 )  N.M. Rothschild & Sons Limited, London EC4N 8AL (GB)

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

 ( 111 )  166.445

 ( 732 )  Payless Car Rental, Inc. (a corporation of the State of Nevada), Carson City, Nevada 89706 (US)

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

 ( 111 )  167.181

 ( 732 )  Owens Corning Intellectual Capital, LLC, Toledo (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  170.238

 ( 732 )  Payless Car Rental, Inc. (a corporation of the State of Nevada), Carson City, Nevada 89706 (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  174.494

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.584

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

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

 ( 111 )  200.454

 ( 732 )  TECH-MASTERS Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Antónia Anna ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  201.695

 ( 732 )  Yildiz Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)

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

 ( 111 )  202.125

 ( 732 )  Walton International Limited, George Town (KY)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.219

 ( 732 )  Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.404

 ( 732 )  Jankovszky Sándor, Tata (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.648

 ( 732 )  Flex-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 111 )  208.860

 ( 732 )  GOLD LUMEN Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.663

 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

 ( 111 )  214.454

 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

 ( 111 )  221.180

 ( 732 )  MAD WINE Kft., Mád (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.894

 ( 732 )  Mad Wine Kft., Mád (HU)
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 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.895

 ( 732 )  Mad Wine Kft., Mád (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 21 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  130.521

 ( 732 )  Elektra Entertainment Group Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  130.615

 ( 732 )  INVETO VERITAS Kft., Velence (HU)

 ( 111 )  135.263

 ( 732 )  Graphisoft SE Zártkörűen Működő Európai Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  155.299

 ( 732 )  N.M. Rothschild & Sons Limited, London EC4N 8AL (GB)

 ( 111 )  166.445

 ( 732 )  Payless Car Rental, Inc. (a corporation of the State of Nevada), Carson City, Nevada 89706 (US)

 ( 111 )  167.181

 ( 732 )  Owens Corning Intellectual Capital, LLC, Toledo (US)

 ( 111 )  167.826

 ( 732 )  Magángyógyszerészek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  170.238

 ( 732 )  Payless Car Rental, Inc. (a corporation of the State of Nevada), Carson City, Nevada 89706 (US)

 ( 111 )  174.494

 ( 732 )  MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia (US)

 ( 111 )  198.584

 ( 732 )  HAMÉ s.r.o., Kunovice (CZ)

 ( 111 )  200.454

 ( 732 )  TECH-MASTERS Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.695

 ( 732 )  Yildiz Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)

 ( 111 )  202.125

 ( 732 )  Walton International Limited, George Town (KY)

 ( 111 )  202.219

 ( 732 )  Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  202.648

 ( 732 )  Flex-Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Jászberény (HU)

 ( 111 )  203.085

 ( 732 )  Woop Media Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.114

 ( 732 )  Inveto Veritas Befektető és Tanácsadó Kft., Velence (HU)

 ( 111 )  208.860

 ( 732 )  GOLD LUMEN Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.663

 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.454

 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.180

 ( 732 )  MAD WINE Kft., Mád (HU)

 ( 111 )  222.894

 ( 732 )  Mad Wine Kft., Mád (HU)

 ( 111 )  222.895

 ( 732 )  Mad Wine Kft., Mád (HU)

A rovat 23 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  122.413

 ( 732 ) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Irving

 (US)

 ( 111 )  129.317

 ( 732 ) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Irving,

 TX 75039 (US)

 ( 111 )  130.380

 ( 732 )  Magyar Mérnökakadémia, Budapest (HU)

 ( 111 )  130.504

 ( 732 )  Bar's Products International Ltd., Pasadena, TX (US)

 ( 111 )  130.506

 ( 732 )  WM. WRIGLEY JR. COMPANY, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  130.521

 ( 732 )  Elektra Entertainment Group Inc., New York, New York (US)
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 ( 111 )  130.615

 ( 732 )  INVETO VERITAS Kft., Velence (HU)

 ( 111 )  140.078

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.299

 ( 732 )  N.M. Rothschild & Sons Limited, London EC4N 8AL (GB)

 ( 111 )  201.629

 ( 732 )  Ye Ting Rong, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.695

 ( 732 )  Yildiz Holding Anonim Sirketi, Istanbul (TR)

 ( 111 )  201.825

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  201.827

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  201.828

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  202.219

 ( 732 )  Budapest Bortársaság Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.229

 ( 732 )  Gallina Bernadett 1/3, Budapest (HU)

 Pintér Emil András 1/3, Budapest (HU)

 Zentai Emese 1/3, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.491

 ( 732 )  Pucsok Bernadette, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.819

 ( 732 )  Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.114

 ( 732 )  Inveto Veritas Befektető és Tanácsadó Kft., Velence (HU)

 ( 111 )  203.167

 ( 732 )  He-Do Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.232

 ( 732 )  DOM-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

 ( 111 )  205.414

 ( 732 )  Nobilia Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.744
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 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.748

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.104

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.711

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.094

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.508

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.509

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.557

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.558

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.603

 ( 732 )  Sleep Care Kft., Budapest (HU)

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  195.068

 ( 732 )  GS Operating, LLC, Coppell, Texas (US)

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

 ( 111 )  195.093

 ( 732 )  GS Operating, LLC, Coppell, Texas (US)

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 20 00024

 ( 731 )  BZT Media Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 20 00043

 ( 731 )  PROGRESS MÉDIA HUNGARY KFT, Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 19 03482

 ( 731 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PROVARIS Varga & Partners Ügyvédi Társulás Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

 ( 210 )  M 19 03483

 ( 731 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PROVARIS Varga & Partners Ügyvédi Társulás Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

 ( 210 )  M 20 00024

 ( 731 )  BZT Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krankovics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 18 03836

 ( 731 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

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

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 19 01634

 ( 731 )  Netrise Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Eszter, Budapest

 ( 210 )  M 19 01635

 ( 731 )  Netrise Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gulyás Eszter, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 07 04136

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 210 )  M 09 02737

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 11 01849

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár István, Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 12 01683

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 14 00483

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 15 02529

 ( 731 )  Internet Mall Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Balázs Ákos, Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 00304

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 03345

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 16 03579

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 17 00373

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 17 00375

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 17 00374

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 17 00376

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 17 00377

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 17 00378

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 18 02526

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 18 02527
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 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 18 03790

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 18 03789

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 18 02525

 ( 731 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 18 03791

 ( 731 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

A rovat 21 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  655.710

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 14, 18, 25

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.207.250

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.225.332

  ( 546 )

 ( 511 )  10, 17, 19, 27-28

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.329.628

 ( 541 )  RICARDO RICCO

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.352.471

  ( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.360.889

 ( 541 )  TRAXI

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.466.670

  
( 546 )

 ( 511 )  5, 35
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 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.513.607

 ( 541 )  7DAYS #MYBEAUTYWEEK

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.522.787

 ( 541 )  TIPALTI

 ( 511 )  36, 42

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.522.813

 ( 541 )  OTOP

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.522.848

 ( 541 )  Super Star

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.522.876

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.522.896

 ( 541 )  KIA PAY

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.522.915

 ( 541 )  KIA PAY

 ( 511 )  38

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.522.974
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( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.522.994

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 32

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.523.003

 ( 541 )  NARZO

 ( 511 )  9, 18, 25, 35

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.523.202

  

( 546 )

 ( 511 )  14, 16, 18, 25, 29, 32-35, 41

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.523.227

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.523.243

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.523.264

 ( 541 )  SULO

 ( 511 )  6-7, 9, 16, 19-21, 35, 37-39, 41-42
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 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.523.265

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 7-11, 16, 18, 21-22, 25-26

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.523.532

 ( 541 )  ZEKU

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.523.588

 ( 541 )  Obsesso

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2020.04.02.

 ( 450 )  GAZ 12/2020

 ( 111 )  1.523.846

  

( 546 )

 ( 511 )  36, 41-42

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.523.859

 ( 541 )  EQBIOTA

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.523.863

 ( 541 )  NATURAL WOODLAND

 ( 511 )  31, 35

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.523.917

 ( 541 )  Noesis

 ( 511 )  16, 35, 41-42

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020
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 ( 111 )  1.523.928

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 12, 37

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.523.980

  
( 546 )

 ( 511 )  29-30, 35

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.001

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 21, 24

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.025

  
( 546 )

 ( 511 )  10-11, 35, 44

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.081

 ( 541 )  SonoAir

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.122

 ( 541 )  HeyTap

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 41-42

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.260

 ( 541 )  FOLIAPLANT

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.265

 ( 541 )  Apafeed

 ( 511 )  1, 31, 35

 ( 580 )  2020.04.09.
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 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.303

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.379

 ( 541 )  FAN-TEX

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.468

 ( 541 )  Sano Smart Dairy Nutrition

 ( 511 )  31, 44

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.512

 ( 541 )  SWING

 ( 511 )  29, 31-33

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.622

 ( 541 )  VISU360

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.624

 ( 541 )  BEACH LOVE

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.695

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 37, 40-42

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.802
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( 546 )

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.524.818

 ( 541 )  ROUGE ALLURE INK FUSION

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

 ( 111 )  1.525.018

 ( 541 )  HICKS

 ( 511 )  7, 12

 ( 580 )  2020.04.09.

 ( 450 )  GAZ 13/2020

A rovat 46 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.155.948

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.242.517

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.315.953

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.338.831

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.395.724

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.448.923

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.008

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.113

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.120

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.168

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.181

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.226

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.241

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.321

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.440

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.471

 ( 151 )  2020.07.01.
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 ( 111 )  1.496.525

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.725

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.496.866

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.497.034

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.497.081

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.497.091

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.497.096

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.497.099

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.497.145

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.497.184

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.104

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.111

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.240

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.363

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.641

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.701

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.738

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.767
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 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.779

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.780

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.781

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.802

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.846

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.501.891

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.502.077

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.502.160

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.502.194

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.502.346

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.502.695

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.502.725

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.502.783

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.502.795

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.502.982

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.503.092

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 111 )  1.503.318

 ( 151 )  2020.07.01.
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A rovat 51 darab közlést tartalmaz. 
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