
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 03193

 ( 220 ) 2019.10.16.

 ( 731 )  dr. Tarcsai Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) American Summer Camp Hungary

 ( 511 )   41    Táboroztatás; nyelvoktatás, nyelvtanítás.

 ( 210 ) M 19 03579

 ( 220 ) 2019.11.26.

 ( 731 )  FOCUS MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Papcsák Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FOCUS MEDICAL

 ( 511 )   44    Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03607

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  Gláser-Katona Zsuzsanna 10%, Budapest (HU)

 Gláser Tamás 10%, Budapest (HU)

 BRAND WAY & COMPASS Kft. 80%, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 ) JUCI BÁCSI

 ( 511 )  41    Történelemmel, kultúrával, vallásokkal és különböző embercsoportokkal kapcsolatos kutatói

tevékenységek; történelemmel, kultúrával, vallásokkal és különböző embercsoportokkal kapcsolatos oktatási és

képzési programok szervezése és lebonyolítása; történelemmel, kultúrával, vallásokkal és különböző

embercsoportokkal kapcsolatos nevelési programok szervezése és lebonyolítása; történelemmel, kultúrával,

vallásokkal és különböző embercsoportokkal kapcsolatos kutatási eredményekkel összefüggő konferenciák és

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; történelemmel, kultúrával, vallásokkal és különböző

embercsoportokkal kapcsolatos kutatási eredményekkel összefüggő klubok működtetése nevelési célból;

 könyvkiadás.

 43    Vendéglátás, éttermek, kávézók, kávéházak, sörözők, kocsmák, pub-ok, büfék, szállodák, panziók, hostelek,

 lakáséttermek, pizzázók, fesztiválok működési területein.

 ( 210 ) M 19 03744

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Gubó Eduard, Bugyi (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák.

  25    Sportruházati cikkek.

 35    Kereskedelmi és marketing tevékenység; promóciós szolgáltatások; sportesemények promótálása;

promóciós anyagok terjesztése; promóciós, reklám célú árubemutatás; promóciós és reklámozási szolgáltatások;
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 reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; promóciós sport események szervezése és lebonyolítása.

  41    Kulturális tevékenységek; sport események szervezése.

 ( 210 ) M 20 00072

 ( 220 ) 2020.01.13.

 ( 731 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BRAND WAY & COMPASS

 ( 511 )   16    Papír; nyomdaipari termékek, tanítási- és oktatási anyagok; csomagolóanyagok; könyvek; újságok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi, tájékoztatási és információs célú reklámozási- és

marketingtevékenységek; kereskedelmi hálózatok szervezése és működtetése; franchise rendszerek szervezése,

üzemeltetése; kereskedelmi import-export ügynökségek üzemeltetése; kiszervezett vállalatirányítás;

közvéleménykutatások megszervezése, lebonyolítása és értékelése; üzleti információk, értékelések szakértői

szolgáltatások nyújtása; know-how-k, találmányok, szoftver- és szerzői jogi szellemi alkotásokkal kapcsolatos

 innovatív szervezési és kereskedelmi szolgáltatások nyújtása; internetes kereskedelem.

 41    Rendezvények-, konferenciák-, szimpóziumok-, roadshow-k és workshopok szervezése; kiadói

tevékenységek; szakmai képzések szervezése, lebonyolítása; oktatói tevékenységek szervezése és lebonyolítása;

online oktatói tevékenységek szervezés és lebonyolítása; innováció és kutatásfejlesztési tevékenységekkel és

szellemi tulajdonnal, vállalkozásokkal és pénzügyi tudatossággal kapcsolatos oktatási programok; szellemi

 tulajdonnal összefüggő mentorprogramok kidolgozása és oktatása.

 45    Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi- és szerzőjogok kezelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

figyelőszolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultációk; szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadói

tevékenységek; szellemi tulajdon képviselet; szellemi tulajdonjogok adás-vétele; szerzői jogok kezelése;

 társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00217

 ( 220 ) 2020.01.24.

 ( 731 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt.;, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 ) Pick bajai sertéslapocka

 ( 511 )   29    Sertéshús; sertéshúskivonatok.

 ( 210 ) M 20 00274

 ( 220 ) 2017.12.27.

 ( 731 )  CENTRO PLAST S.R.L., Terni (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

műanyag zacskók csomagoláshoz; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szemeteszsákok; műanyag

zacskók csomagoláshoz; Műanyag zacskók csomagoláshoz; Papír szemeteszsákok; műanyag zsákok

szemetesekbe; műanyag zsákok szemetesekbe; műanyag zacskók alsóneműk eltávolítására; szemeteszsákok

 papírból vagy műanyagból; általános célú műanyag zsákok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 ( 210 ) M 20 00307

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ULTRA ACID
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 ( 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 00308

 ( 220 ) 2020.01.31.

 ( 731 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ULTRA DERM

 ( 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 00328

 ( 220 ) 2020.02.04.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  

( 546 )

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

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

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés

 találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 20 00413

 ( 220 ) 2020.02.11.

 ( 731 )  Gaál Miklós, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Hell László, Nyíregyháza

 ( 541 ) TOTAL PIZZA

 ( 511 )   29    Sajtok; sonka; szalámi; olajbogyó; friss baromfi; csirkehús; disznóhús; friss sajt; füstölt sajt;kemény sajt.

 43    Pizzériák; elviteli rendszerű gyorsétterem; elvitelre árusító éttermek; gyorséttermi szolgáltatás;

 gyorséttermek, snack bárok.

 ( 210 ) M 20 00469

 ( 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.
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 ( 210 ) M 20 00543

 ( 220 ) 2020.02.20.

 ( 731 )  MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; baromfi; húskivonatok; tojások.

 ( 210 ) M 20 00550

 ( 220 ) 2020.02.21.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    "Szabolcsi" eredetmegjelölés termékleírásnak és "pálinka" földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő

 almapálinka termékek.

 ( 210 ) M 20 00551

 ( 220 ) 2020.02.21.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    "Szabolcsi" eredetmegjelölés termékleírásnak és "pálinka" földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő

 szilvapálinka termékek.

 ( 210 ) M 20 00552

 ( 220 ) 2020.02.21.

 ( 731 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  33    "Újfehértó" eredetmegjelölés termékleírásnak és "pálinka" földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő

 meggypálinka termékek.

 ( 210 ) M 20 00651

 ( 220 ) 2020.03.02.

 ( 731 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Ökopatika

 ( 511 )  35    Reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; 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.

 ( 210 ) M 20 00766

 ( 220 ) 2020.03.10.

 ( 731 )  Tar Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Masszázs.

 ( 210 ) M 20 00769

 ( 220 ) 2020.03.10.

 ( 731 )  Tar Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Masszázs.

 ( 210 ) M 20 00787

 ( 220 ) 2020.03.12.

 ( 731 )  Lamenza Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek I; önkiszolgáló éttermek II;

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 00834

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 14. szám, 2020.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1698



 ( 220 ) 2020.03.18.

 ( 731 )  Óbudai Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Joós Attila, Budapest

 ( 541 ) Óbudai Egyetem: Tehetség. Siker. Közösség.

 ( 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 00837

 ( 220 ) 2020.03.18.

 ( 731 )  C.E.E. High-Tech Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TŰT A SZÉNAKAZALBAN

 ( 511 )  9    Számítógépes kereső szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek.

 42    Keresőprogramok, eszközök működtetése; internetes keresőmotorok biztosítása; mesterséges intelligencia

 platformok szoftver mint szolgáltatásként [SaaS].

 ( 210 ) M 20 00843

 ( 220 ) 2020.03.19.

 ( 731 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Provident Instant Szolgáltatás

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

 ( 210 ) M 20 00845

 ( 220 ) 2020.03.19.

 ( 731 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Provident MobilON kölcsön

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

 ( 210 ) M 20 00852

 ( 220 ) 2020.03.20.

 ( 731 )  INSTITUTO DE TURISMO DE ESPANA (TURESPANA), Madrid (ES)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetés, reklám; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók; a fenti szolgáltatások

 elektronikus médiában nyújtva, spanyolország mint turisztikai célpont népszerűsítésével kapcsolatban.

 ( 210 ) M 20 00853

 ( 220 ) 2020.03.21.

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

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 20 00894

 ( 220 ) 2020.03.26.

 ( 731 )  Záráruház Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Hordozható fémszerkezetek; kisméretű fémáru; dobozok fémzárai; ajtóreteszek fémből; ajtókilincsek fémből;

 kulcsok fémből; ajtózárak fémből.

  37    Biztonsági zárak javítása és üzembehelyezése.

 ( 210 ) M 20 00910

 ( 220 ) 2020.03.30.

 ( 731 )  Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fejes Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Vidia

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 20 00983

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Zsákai Viktor, Szolnok (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 01002

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 01015

 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Szőke Attila Norbert, Jászberény (HU)

 ( 740 )  Manhertz Ügyvédi Iroda, Pilisvörösvár
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( 546 )

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

 borotvák.

 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.

 ( 210 ) M 20 01017

 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Szabó Dávid, Szolnok (HU)

 ( 541 ) Carbon Cleaner

 ( 511 )  37    Gépjárművek és az azokhoz tartozó motorok javítása és karbantartása; gépjárművek motorjainak javítása és

karbantartása; kétkerekű motoros járművek javítása vagy karbantartása; motorkerékpárok javítása és

karbantartása; motorok és hajtógépek karbantartása, szervizelése, beállítása és javítása; motorok tuningolása;

 gépkocsik motorjainak és hajtóműveinek tuningolása; gépjárművek motorjainak tuningolása.

 ( 210 ) M 20 01035

 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Szegedi Zsolt, Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Kocsmár Klaudia, Balatonboglár

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; biocidok; felületaktív anyagok; fertőtlenítő szerek;

fertőtlenítőszerek, aszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; gliceridek; glicerin ipari célokra.

 ( 210 ) M 20 01036

 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Media Factory Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
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kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

(reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások (iroda funkciók);

időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók); import-exportügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

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

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányitás; kommunikáció átírása

(irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketingszoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); Pay Per Click(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szólóprogramok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing

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

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

újságelőfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
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tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

(bérbeadása); hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül); táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások (beszélgetés terelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

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

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; balok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zeneszolgáltatása

az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

(judo) oktatás; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

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

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra;

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; 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
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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; showműsorok 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; tolmácsszolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások,

nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy

szórakoztatás); vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;

adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem

fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése (1);

beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;

dokumentumok digitalizálása (szkennelés); elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;

fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai

kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata (közúti közlekedési

alkalmasság); grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete;

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések

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

(információtechnológiai szolgáltatások); honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés;

információtechnológiai(IT) tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes

keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás (mérés); kézírás elemzése (grafológia); kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők

kiaknázásának elemzése; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és

fejlesztési szolgáltatások; lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások;

mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés;

mobiltelefonok kikódolása; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem

helyszíni biztonsági mentés; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és

egyéb bányászati iparral kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel

kapcsolatos felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés (ipari

formatervezés); szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes

adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal

való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében;

számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes

rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások;
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kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz

alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása

 internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 20 01042

 ( 220 ) 2020.04.16.

 ( 731 )  Fullnatural Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylaltok, jégkrémek, fagylalt tartalmú sütemények.

 35    Fagylaltokkal összefüggő reklámtevékenység; fagylaltokkal összefüggő kereskedelmi ügyletek,

 kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák.

  41    Fagylaltokkal összefüggő képzések.

 ( 210 ) M 20 01043

 ( 220 ) 2020.04.16.

 ( 731 )  Virág Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek; ékszeráruk; ékszercikkek; nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek;

 órák.

 20    Lakástextilek [párnák]; bútorok, tükrök, keretek; nem fémtartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz;

 fából készült lakásbútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak.

 35    Ruházati cikkek, lakástextil, lakberendezési tárgyak, ruházati kiegészítők, bútorok, ékszerek online és

 offline kis- és nagy kereskedelme.

 ( 210 ) M 20 01044

 ( 220 ) 2020.04.16.

 ( 731 )  Zvara Attila Dávid, Fót (HU)

 Száraz Tamás, Monor (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Picasso Branch

 ( 511 )  41    Sport- és kulturális tevékenységek; dalirás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei

produkciók; élő zenei koncertek; élő zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő

 fellépései, előadásai; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 01045
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 ( 220 ) 2020.04.16.

 ( 731 )  RÁBA-HD Generál Kft., Rábatamási (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozási

szolgáltatások; reklámtervezés és -elhelyezés; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámozási, főként

terméknépszerűsitö szolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; kereskedelmi- és

 lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés.

  37    Házépítés; építőipari szolgáltatások; építés; kijelző táblák, reklámtáblák felállítása.

 ( 210 ) M 20 01046

 ( 220 ) 2020.04.16.

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

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmiadminisztráció; irodai munkák; Reklámozás és ügyletek;

piackutatás; vállalkozási és fővállalkozási tevékenységek; kereskedelmi célú kiállítások, bemutatók,

rendezvények, programok szervezése; szervezetek ügyleteinek megvalósításához elemzések, felmérések készítése

;szervezésifeladatok és azok eszközrendszereinek kutatása, fejlesztése, tervezése, megvalósítása, működtetése;

segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozás működtetésében, illetve ipari vagy kereskedelmi vállalat üzleti ügyeinek

vagy kereskedelmi funkcióinak irányításában, ügylettervezés, szakértői és tanácsadási szolgáltatások;

marketingmenedzsment; tudományos, kereskedelmi és ipari információsügynökségek; információs,

nyilvántartási, adatfeldolgozási, adatbanki, adatszolgáltatási, statisztikai tevékenységek; import-export

ügynökségek; állásközvetítés; adóbevallásokelkészítése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállításokszervezése;

közvéleménykutatás; finanszírozásiszolgáltatások; faktorálási szolgáltatások; könyvelés, szakértői

véleménynyújtás ügyletekben, számlák ellenőrzése, tanácsadás az ipari tulajdon területén, tanácsadó

szolgálatüzletszervezési és irányítási kérdésekben, tájékoztatások(ügyletekkel kapcsolatos), üzletvezétésben

kisegítés, üzletvezetéshez tanácsadó szolgáltatás, vezetésben nyújtott támogatás kereskedelmi vagy ipari

 vállalatoknál.

 42    Egyének, közösségek és szervezetek részére nyújtott szolgáltatások; vállalkozásszervezés és ezen belül

különösen tudományos, ipari és logisztikai parkok létesítése és működtetése; kutatás, ezekkel kapcsolatos

fejlesztés (mások részére), tervezés, szervezés, kivitelezés, tanácsadás; kiállítóhelyek szervezése;

számítástechnikai készülékek, szoftverek és adatbankok fejlesztése; rendszerszervezés; know-how;

mérnökszolgáltatás, műszaki és gazdasági szervezés és számítástechnikai szolgáltatások; szellemi termékek

létrehozása, közvetítése és adaptálása; üzemszervezési; jogi, szakértői és szaktanácsadási szolgáltatások, beleértve

az iparjogvédelmi, igazságügyi szakértői és szaktanácsadói vélemények készítését is; fordítói szolgáltatások;

minőségellenőrzés, felügyelet, tanúsítás; várostervezés; építészet; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások;

éttermek (étkezés); biztonsági, felügyeleti és vagyonvédelmi szolgáltatások; számítástechnikai eszközök

bérbeadása bel- és külföldön; beruházás és építményfenntartás szervezése, lebonyolítása, beruházási

fővállalkozás; általános műszaki-fejlesztési, műszaki-gazdasági, irodai-ügyviteli szolgáltatás; ereskedelmi

 vendéglátás és szálláshelyértékesítés, számítógépes információ szolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 01049
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 ( 220 ) 2020.04.16.

 ( 731 )  E-Consult 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Vincze Balázs Mihály, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  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; számítástechnikai tanácsadás; szoftverek frissítése;

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

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 20 01059

 ( 220 ) 2020.04.19.

 ( 731 )  Tánci Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Gyurcsik Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások;

 elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése.

 ( 210 ) M 20 01068

 ( 220 ) 2020.04.20.

 ( 731 )  BIPA SALES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh és Kemenes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok [nem

gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; ámbra [illatszer];

ammónia [tisztítószer]; antisztatikus szárítólapok; antisztatikus termékek háztartási használatra; arcpúder;

aromatikus anyagok [esszencia olajok]; bajuszviaszok; basma [kozmetikai színező]; bergamottolaj; borotválkozás

utáni arcszeszek; borotvaszappan; borotvaszíj paszták; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények;

bőrfehérítő krémek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; cédrusolaj; cipészviasz (1); cipészviasz (2);

cipőkrémek; cipőkrémek, cipőfényezők; cipő viaszok, waxok; csillagánizs esszencia; csiszolókő; csiszolópapír

(1); csiszolópapír (2); csiszolópapír (3); csiszolóvászon (1); csiszolóvászon (2); csúszásgátló folyadékok

padlókhoz; csúszásgátló viasz padlókhoz; dekormatricák kozmetikai használatra; dezodoráló szappan; dezodorok

emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok házi kedvenceknek; dobozos sűrített levegő tisztítási és
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portalanítási célokra; dörzsölő szerek (1); dörzsölő szerek (2); ékszerész csiszolópor [vörös vas-oxid];

esszenciális citromolaj (1); esszenciális citromolaj (2); esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fajdbogyó olaj;

fehérítő készítmények [színtelenítők] háztartási célokra; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai

használatra; fehérítő szóda; fém-karbidok [csiszolószerek]; fényesítő szerek, fényező szerek; fényezőszerek

bútorokhoz és padlóhoz; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek (1);

fogkrémek (2); fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; fogprotézis polírozó készítmények;

folteltávolító, folttisztító készítmények; folyékony latex testfesték kozmetikai célokra; fürdősók nem gyógyászati

használatra; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek]; gerániol; gyémántpor [csiszolószer]; gyermekkozmetikai

cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; habkő, horzsakő; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; heliotropin; henna

[kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor, pipere célokra; hüvelyöblítő készítmények

személyes higiéniai vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; hüvelyöblítők személyi higiéniai vagy szagtalanítási

célokra; illatosított fa; illatszer készítmények; illóolajok, mint ételízesítők; intim lemosók személyi higiéniai

célokra, nem gyógyszeres; ionon [illatszergyártás]; iszapolt kréta [mészfesték]; ízesítők, aromák italokhoz

[illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan;

javelle-víz [vizes nátrium-hipoklorit]; jázminolaj; kékítő mosószerek; keményítő glazúr, máz mosáshoz;

keményítő mosodai, mosási célokra; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények borotválkozáshoz;

készítmények növények leveleinek csillogóvá tételére; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények];

kollagénkészítmények kozmetikai célokra; korund [csiszolószer]; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek

szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; kölnivíz ( 1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; köröm

csillám; körömdíszítő matricák; körömlakk lemosó; körömlakkok; krémek bőrökhöz; kréta tisztításra;

lábizzadásgátló szappanok; lakkeltávolító termékek, lakk lemosók (1); lakkeltávolító termékek, lakklemosók (2);

lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához;

leheletfrissítő lapocskák; lehelet frissítő spray; levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz;

mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra;

masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz;

mosodai áztatószerek; mosodai fehérítők; mosodai fényezőszer; mosodai készítmények;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; mosószerrel impregnált

ruhák tisztításra; mosószóda tisztításhoz; műkörmök; műszempillák; nád diffúzorok légfrissítőkhöz; naptejek;

napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nátronlúg, mosószóda; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok;

nem gyógyhatású fürdőkészítmények; neutralizálók tartóshullámhoz [dauerhez]; olajok kozmetikai célokra;

olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra;

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; padlóviasz eltávolítók [súrolószerek]; parfümök;

parfümvizek, illatosított vizek; parkettviasz; petróleumzselé kozmetikai célokra; pézsma [illatszer]; polírozó,

fényesítő krémek; polírozó készítmények; polírozó kövek (1); polírozó kövek (2); polírozó viasz; polírpapír;

potpurrik; ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műhajak rögzítéséhez; ragasztószerek

műszempillákhoz; rózsaolaj; rozsdaeltávolítók; ruhaillatosító zacskók, tasakok; rúzstokok; samponok;

simítószerek [keményítés]; smink; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminktermékek; súroló

oldatok; szabó viasz; szafrol; szájvizek, nem gyógyászati célra; szakáll színezők; szappan (1); szappan (2);

szappanfa kéreg mosáshoz; száraz samponok; szárítószerek mosogatógépekbe; szélvédő tisztító folyadékok;

szemöblítők, nem gyógyászati használatra; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2); szempillaspirál;

szilícium-karbid [csiszolószer]; színélénkítő vegyszerek háztartási használatra [mosás]; színeltávolító

készítmények (1); színeltávolító készítmények (2); színezékek pipere használatra; színvesztést megelőző

mosólapok; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítő készítmények; tapétatisztító szerek, készítmények; terpének
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[esszencia olajok]; terpentinolaj zsírtalanításra; terpentin zsírtalanításhoz; testfestékek (kozmetikumok); textíliák

színének élénkítésére szolgáló szappanok; textilpuhító szerek mosáshoz; timsók [vérzéscsillapítók] (1); timsók

[vérzéscsillapítók] (2); tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; tisztítószerek háztartási használatra;

tisztító tejek kozmetikai használatra; tömjénrudak; tripoli kő polírozáshoz; üvegszövet [csiszolóanyag]; vatta

kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;

vegytisztító készítmények; viasz parkettához; virágkivonatok [illatszerek]; vízkőeltávolító készítmények

háztartási célokra; vulkáni hamu tisztításra; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra;

 zsírtalanítók, nem gyártási folyamatokhoz.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); Acaipor étrend-kiegészítők; acetátok gyógyszerészeti célokra;

akonitin; albumin étrendkiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati célokra; albumintartalmú

készítmények gyógyászati célokra; aldehidek gyógyszerészeti célokra; algicidek; alginát étrendkiegészítők;

alginátok gyógyszerészeti célokra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti célokra; alkaloidok orvosi, gyógyászati

célokra; állatgyógyászati készítmények; állatok fürdetésére szolgáló készítmények [rovarirtók]; állatpelenkák;

aloe vera készítmények gyógyszerészeti célokra; altatószerek; alumínium-acetát gyógyszerészeti célokra;

aminosavak állatorvosi célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; angosztúra kéreg orvosi, gyógyászati

használatra; antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; antibiotikumok; antikriptogám készítmények;

antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiparazita készítmények; antiparazita nyakörvek állatoknak; antiszeptikus

vatta; anyarozs gyógyszerészeti célokra; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; aszeptikus vatta; asztma elleni tea; atkairtó szerek;

átültetendő szervek [élő szövetek]; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bakteriális

mérgek; bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti

használatra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; barnító

tabletták; bébiételek (1); bébiételek (2); bedörzsölő szerek; befecskendezhető bőrfeltöltő; biocidok; biológiai

diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai készítmények

orvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra;

bizmut készítmények gyógyszerészeti célokra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti célokra; borkő gyógyszerészeti

célokra (1); borkő gyógyszerészeti célokra (2); borogatások; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek;

bőrkeményedés elleni készítmények; bróm gyógyszerészeti célokra; bronchodilatátor készítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként történő használatra; cellulóz-észterek gyógyszerészeti célokra;

cellulóz-éterek gyógyszerészeti célokra; cement állatok patáinak kezelésére; cigarettaként elszívható

gyógynövények gyógyászati használatra; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; cukor gyógyászati célokra;

csíraölő [fertőtlenítő] szerek; csontcement sebészeti vagy ortopédiai célokra; csukamájolaj; dendrimer alapú

polimerekből készült gyógyszerészeti; kapszulák; dezodorok, nem emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok

ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények;

diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; diasztáz gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; digitalin; dohánykivonatok

[rovarirtó szerek]; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; dohányzásról való leszokás

segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra (1); édesgyökér gyógyszerészeti célokra (2); édeskömény gyógyászati célokra; egérirtó

szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; egészségügyi fehérneműk (1); egészségügyi

fehérneműk (2); egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; eldobható pelenkázóalátétek

babáknak; eldobható úszópelenkák csecsemők számára; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő

tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; előretöltött fecskendők gyógyászati

használatra; élő szövetből álló csontközkitöltők; élő szövetből álló sebészeti implantátumok; elsősegély dobozok,
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feltöltve; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; enzimek állatorvosi célokra; enzimek gyógyászati

célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra; erjesztőszerek

gyógyszerészeti célokra; erősítő szerek [gyógyszerek]; érzéstelenítők, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti

célokra; éterek gyógyszerészeti célokra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára;

étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; étvágycsökkentő

tabletták, gyógyszerek; eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; ezüst-nitrátos

pálcák, lápiszpálcák; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra; fagydaganat elleni készítmények;

fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti célokra; fejfájás-csillapító stiftek; fejőzsír; fenol gyógyszerészeti

használatra; féreghajtók, anthelmintikumok; féregirtó szerek; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek kémiai

WC-khez; filoxéra kezelésére szolgáló vegyszerek; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra;

fogamzásgátló szivacsok; fogászati amalgámok; fogászati aranyamalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati

lakkok; fogászati masztixok (1); fogászati masztixok (2); fogászati mintázó anyagok; fogsorragasztók; fogtömő

anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó tabletták; formaldehid gyógyszerészeti célokra; foszfátok

gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti célokra; fumigációs készítmények gyógyászati célokra;

fumigációs pasztillák; fürdősók gyógyászati célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai

vagy gyógyászati célokra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; galluszsav gyógyszerészeti

célokra; gázok orvosi, gyógyászati célokra; glicerin gyógyászati célokra; glicerofoszfátok; glükóz

étrend-kiegészítők; glükóz gyógyászati célokra; gombaölő szerek [fungicidek]; goulard-víz, gulárvíz; guajokol

gyógyszerészeti célokra; gumi fogászati használatra; gumigyanta gyógyászati célokra; gumi gyógyászati célokra;

gurjum balzsam gyógyászati célokra; gyógyanyagokat tartalmazó samponok; gyógyászati célokra adaptált italok;

gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított

hús; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

állateledel; gyógyhatású fogkrém; gyógyhatású fürdőkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek,

készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények;

gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszappanok; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyszerek fogászati

használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra;

gyógyszeres fogkrémek; gyógyszeres masszázsgyertyák; gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszeres

samponok kisállatoknak; gyógyszeres száraz samponok; gyógyszeres szemöblítők; gyógyszerészeti készítmények

(1); gyógyszerészeti készítmények (2); gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz; gyógyszertartó dobozok,

hordozható, feltöltve; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy

gyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra; gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngypor

gyógyászati célokra; hajkrémek gyógyászati használatra; halliszt gyógyszerészeti célokra; hashajtók (1);

hashajtók (2); hashajtók (3); hematogén szerek; hemoglobin; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid

gyógyászati használatra; higanytartalmú kenőcsök; hólyaghúzó szerek; hormonok gyógyászati használatra;

húgyúti bántalmak elleni készítmények; hűtőspray-k gyógyászati célokra; hüvelyöblítők egészségügyi célokra;

hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; idegerősítő szerek; immunerősítők; inkontinencia pelenkák; ír

moha gyógyászati használatra; iszapfürdőkhöz; iszap (Gyógyhatású-); izotópok gyógyászati használatra; izzadás

elleni szerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform;

jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; káliumsók gyógyászati használatra; kalomel [gombaölő szer]; kámforolaj

gyógyászati célokra; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; kannabisz gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati

célokra; kapszulák gyógyszerekhez; karbolineum [antiparazitikum]; kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; kasu gyógyszerészeti célokra; kazein étrendkiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti

használatra; kémiai fogamzásgátlók; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kendők gyógyszeres

folyadékokkal átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kenőcsök leégésre; kénrudacskák fertőtlenítésre;

kénvirágok gyógyszerészeti célokra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális aktivitás

csökkentésére; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; kiegészítő szerek [adjuvánsok] orvosi,

gyógyászati célokra; kininfa gyógyászati használatra (1); kininfa gyógyászati használatra (2); kinolin gyógyászati
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célokra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain; kollagén gyógyászati célokra; kollódium

gyógyszerészeti célokra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kontaktlencse tisztító készítmények; korhadást okozó

gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kőrisbogárpor;

kötözőgéz; kötszerek; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; közegek baktériumtenyészethez; kreozot gyógyszerészeti

célokra; kristályos kandiscukor gyógyászati használatra; kroton kéreg; kúpok (végbél- vagy hüvely-); kuráre;

kutya mosdatószerek [rovarirtók]; kvasszia gyógyászati használatra; lábizzadás elleni szerek; lakmuszpapírok

orvosi célokra; lárvairtó szerek; lázcsillapítók; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra;

légtisztító készítmények; légyfogó papír; légyfogó ragasztók; légyirtó készítmények; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmag gyógyszerészeti célokra; lenmagliszt gyógyszerészeti célokra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő

szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti célokra; magnézium-oxid gyógyszerészeti használatra; maláta

gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra;

mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; marószerek gyógyszerészeti célokra; masszázsgélek gyógyászati

használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyszerészeti használatra; melltartóbetét szoptatáshoz;

menstruációs betétek; menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények

gyógyszerészeti használatra; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; mikroorganizmus kultúrák orvosi és

állatgyógyászati használatra (1); mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra (2); mintázó

viasz fogászati használatra; moleszkin gyógyászati használatra; molyirtó papír; molytalanító készítmények;

morzsikapor; mustár borogatások; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra;

nadrágpelenkák babáknak (1); nadrágpelenkák babáknak (2); narkotikumok; nátriumsók gyógyászati használatra;

nedvszívó vatták; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi

kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; nyugtatók;

oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; oldatok

kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ópium; ópiumszármazékok; opodeldok; organoterápiás

készítmények; orvosi alkohol (1); orvosi alkohol (2); orvosi kötszerek; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

oxigén fürdők; oxigén gyógyászati használatra; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati

használatra; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő szerek; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra (1);

pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra (2); patkánymérgek; pattanások kezelésére szolgáló készítmények;

pektin gyógyszerészeti használatra; penész elleni vegyi készítmények; pepszinek gyógyszerészeti használatra;

peptonok gyógyszerészeti használatra; piócák gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; porcelán

fogászati protézisekhez; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein

étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; quebracho gyógyászati használatra; radioaktív

anyagok gyógyászati használatra; radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; rádium gyógyászati

használatra; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; rágógumi gyógyászati célokra;

reagenspapír állatorvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; ricinusolaj gyógyászati

célokra; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó hatású állatsampon; rovarirtó szerek;

rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó anyaggal átitatott karkötők; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztók;

rovarriasztó szerek kutyáknak; savak gyógyszerészeti célokra; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti ragasztók;

sebszivacsok; sebtapaszok; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; sperma mesterséges

megtermékenyítéshez; sterilizáló készítmények; szájöblítők gyógyászati célokra; szarvasmarha lemosására

szolgáló szerek [rovarirtók]; szasszaparilla gyógyászati használatra; székrekedés enyhítésére szolgáló

gyógyszerek; szemölcseltávolító tollak, stiftek; szemtapaszok gyógyászati célokra; szemvizek; szérumok;

szérumterápiás gyógyszerek; szexuális síkosítószerek; szexuális stimuláló gélek; szikkatívok [szárító anyagok]

gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti célokra;

szorítókötések, borogatások; szőlőbetegségek kezelésére szolgáló vegyszerek; szteroidok; sztrichnin;

szulfonamidok [gyógyszerek]; talajfertőtlenítő készítmények; tamponok; tápanyagok mikroorganizmusok

számára; táplálékkiegészítők; tárnics, encián gyógyszerészeti célokra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti

használatra; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tejpor csecsemőknek (1); tejpor csecsemőknek (2);
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tengervíz gyógyfürdőhöz; terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti használatra;

terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; tetű elleni kezelésre szolgáló készítmények [tetűirtó szerek]; tetűirtó

samponok; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati

célokra; töltött oxigénpalackok gyógyászati célokra; tyúkszemirtó szerek; tyúkszem védő gyűrűk lábra (1);

tyúkszem védő gyűrűk lábra (2); újrahasználható babapelenkák úszáshoz; vakcinák [oltóanyagok]; vállcsontok

sebészeti célokra; vatta gyógyászati célokra (1); vatta gyógyászati célokra (2); vattapálcikák gyógyászati célokra;

vazelin gyógyászati használatra; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények orvosi,

gyógyászati célokra; vegyi készítmények terhesség megállapítására; vegyi vezetők elektrokardiográfiai (EKG)

elektródákhoz; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérplazma; vérzéscsillapító készítmények; vérzéscsillapítók

gyógyászati használatra; vérzéscsillapító rudak; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; zselatin (2); zsírok

 állatgyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra.

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

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

szolgáltatások (1); állatápolási szolgáltatások (2); állategészségügyi szolgáltatások; állatok bérbeadása kertészeti

célra; állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; beszédterápia; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; egészségfürdő

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

faiskolák, csemetekertek; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; fasebészet; fizioterápia, fizikoterápia;

fodrászat; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gazdálkodás (állatok); gyantás szőrtelenítés; gyógyszerek

elkészítéshez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; gyomirtás; hajbeültetés;

hajformázó berendezések bérbeadása; hospice ellátás, elfekvők; humán szövetbank-szolgáltatások; in vitro [testen

kívüli mesterséges] megtermékenyítési; szolgáltatások; kábítószerfüggő betegek rehabilitációja; kaptárak

bérbeadása; kártevőirtási szolgáltatások a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára;

kertészeti szolgáltatások (1); kertészeti szolgáltatások (2); kiropraktika; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;

konzultáció a szőlőművelés területén; kórházak; koszorúkészítés; közfürdők higiéniai célokra; látogató ápolói

szolgáltatások; manikűr; masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; mezőgazdasági eszközök

kölcsönzése; mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti féregirtás; növénytermesztés; optikusok

szolgáltatásai; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi

elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi

szűrővizsgálatok; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók utókezelésére (1); otthonok

lábadozók utókezelésére (2); pázsitgondozás; plasztikai sebészet; pszichológus [szolgáltatások]; sminkesek,

sminkmesterek szolgáltatásai; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szauna szolgáltatások,

szauna felszerelések biztosítása; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; szőlőművelési szolgáltatások;

szülésznői szolgáltatások; kertész-szolgáltatások; tájtervezés; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás

szolgáltatások; testékszerek felhelyezése; tetoválás; törökfürdők; trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok

légi és felszíni szétszórása; újraerdősítési szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások; virágkötészet; vízművelési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01087

 ( 220 ) 2020.04.22.

 ( 731 )  Gerinfo Kft., Dunaújváros (HU)

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

 ( 541 ) CLINDI

 ( 511 )  7    Szűrők [gépek vagy motorok részei]; pneumatikus szűrőegységek gépjármű motorokhoz.

  37    Jármű karbantartás, szerelés, javítás.

 ( 210 ) M 20 01163

 ( 220 ) 2020.04.29.
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 ( 731 )  ProMinder Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Minder

 ( 511 )  41    Online oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet

útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított

 oktatási információk; képzés szoftverrendszerek fejlesztése terén.

 42    Számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek tervezése és

 fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz.

 ( 210 ) M 20 01170

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 20 01171

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 20 01190

 ( 220 ) 2020.04.30.

 ( 731 )  Dr. Kelemen István, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; mentorálás; coaching (tréning); akadémiák (oktatás); fordítás; gyakorlati képzés; oktatás;

 elektronikus könyvek és folyóiratok; on-line publikálás.

 ( 210 ) M 20 01197

 ( 220 ) 2020.05.04.

 ( 731 )  Kaviczky-Prémium Kft., Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
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eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 01198

 ( 220 ) 2020.05.04.

 ( 731 )  Lümmer Kft., Szeged (HU)

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

 ( 541 ) LÜMMER

 ( 511 )  11    Világító berendezések és készülékek; asztali lámpák; asztali ventilátorok; elektromos ventilátorok

személyes használatra; beltéri állólámpák; beltéri elektromos világítótestek; elektromos lámpák; dekoratív

karácsonyfa izzók; dekoratív világítókészletek; izzószálas égők; kerékpár irányjelző lámpák; kerékpár lámpák;

keresőlámpák, zseblámpák; lámpák; lámpák járművekhez; elektromos lámpák karácsonyfákhoz; lámpások

világításra; lámpaüvegek; LED-diódás világító berendezések; LED izzók; LED lámpák; LED-es világító

szerelvények; halogén izzók; reflektorok; reflektor lámpák; utcai lámpák; világító házszámok; villanykörték (1);

 villanykörték (2); légkondicionálók; elektromos működésű radiátorok.

 ( 210 ) M 20 01203

 ( 220 ) 2020.05.04.

 ( 731 )  EPS-Connect International ZRT., Budapest (HU)

 ( 541 ) Smartzilla

 ( 511 ) 9    Okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; szoftverek okosszerződésekhez; okosgyártás

szoftverek; szoftverek okosváros-alkalmazások tervezéséhez, integrálásához és optimalizálásához;

számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való használatra kialakított perifériák; okos ajtózárak; okoslakatok;

okoszárak; okos távolságrögzítők; okos gyártórendszerek vezérlésére szolgáló berendezések; okosszemüvegek;

 töltők okostelefonokhoz; vezeték nélküli töltők okostelefonokhoz; okoshangszórók.

  12    Egyensúlyozós elektromos rollerek; egyensúlyozós egykerekű elektromos rollerek; motoros kerékpárok.

 ( 210 ) M 20 01210

 ( 220 ) 2020.05.05.

 ( 731 ) FÉMGER Fémipari Termékgyártó, Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fertőd

 (HU)

 ( 740 )  Agoston Gabriela, Sopron

 ( 541 ) miocen

 ( 511 ) 7    Mezőgazdasági, talajmozgató, építési, olaj és gázkitermelő és bányászati berendezések; motorok (a

szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára

készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

 ( 210 ) M 20 01216

 ( 220 ) 2020.05.05.

 ( 731 )  Lyme Diagnostics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) DualDur

 ( 511 ) 5    Biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai

készítmények orvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi,

gyógyászati célokra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; előretöltött

fecskendők gyógyászati használatra; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; tápanyagok

mikroorganizmusok számára; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti

 célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérplazma.
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9    Anyagvizsgáló készülékek és gépek; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra;

fényképezőgépek, kamerák; fénykibocsátó diódák [LED]; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; kémcsövek;

laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; mikroszkópok; optikai gyűjtőlencsék,

kondenzorok; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; pipetták; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép

 interfészek; vegyészeti berendezések és eszközök.

 10    Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati

használatra; elemzökészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati

 készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.

 42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi

 kutatás; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos kutatás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és

 kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01223

 ( 220 ) 2020.05.06.

 ( 731 )  PLASTIK RE-PRODUKT Kft., Kiskunlacháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Műanyagpoharak, többször használható műanyagpoharak, vastag falú műanyagpoharak, betétdíjas

 műanyagpoharak, pohártartók, műanyagzsetonok betétdíjas poharak visszaváltásához.

 37    Visszaváltható műanyagpoharak tisztítása, mosási szolgáltatása; sérült visszaváltható műanyagpoharak

 cseréje.

 39    Többször használatos műanyagpoharak zárt egységcsomagba történő csomagolása; többször használatos

 műanyagpoharak zárt egységcsomagba történő szállítása.

 ( 210 ) M 20 01245

 ( 220 ) 2020.05.08.

 ( 731 )  SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

 Readycell SL, Barcelona (ES)

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Biotechnológiai készletek in vitro laboratóriumi használatra [nem gyógyászati célokra]; reagensek in vitro

laboratóriumi használatra [nem gyógyászati célokra]; in vitro diagnosztikai készítmények laboratóriumi

használatra [nem gyógyászati célokra]; in vitro sejtkultúra-készítmények orvosbiológiai kutatáshoz/teszteléshez,

laboratóriumi használatra [nem gyógyászati célokra]; transzportfehérjéket expresszáló differenciált sejteket

tartalmazó készlet, in vitro laboratóriumi használatra; diagnosztikai reagensek in vitro felhasználásra

biokémiában, klinikai kémiában és mikrobiológiában; reagensek in vitro laboratóriumi használatra [nem orvosi

 vagy állatorvosi célokra].

 9    Sejtkultúra felszerelések, készülékek és eszközök laboratóriumi használatra.

 ( 210 ) M 20 01246

 ( 220 ) 2020.05.08.

 ( 731 )  Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása

kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

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

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; statisztikák összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; internetes fórumok biztosítása; közösségi

 hálózatok fórumai [chat szobák]; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével.

 ( 210 ) M 20 01250

 ( 220 ) 2020.05.07.

 ( 731 )  BD-TECHNIK s.r.o., Praha 5 (CZ)

 ( 740 )  Dr. Pákay Barnabás, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 01252

 ( 220 ) 2020.05.08.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

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

 ( 541 ) Heaven Energy

 ( 511 )   32    Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok.

 ( 210 ) M 20 01276

 ( 220 ) 2020.05.12.

 ( 731 )  HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01300

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01301

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01302

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Futureal Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 20 01303

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Futureal Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01304

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01305

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 20 01311

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Krisztián István Lajos, Dabas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Élménylövészet események szervezése és lebonyolítása; élménylövészet szolgáltatások; koronglövészet

oktatása; koronglövészeti programok szervezése és lebonyolítása; létesítmények biztosítása sport klubok részére;

létesítmények biztosítása sportversenyekhez; lőterek; lőterek biztosítása; sport klub szolgáltatások; sportlövészeti

események szervezése és lebonyolítása; sportlövészeti szolgáltatások; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások és sportesemények megszervezés;

 szabadidős rendezvények megszervezése.

 ( 210 ) M 20 01316

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Krisztián István Lajos, Dabas (HU)

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

 ( 541 ) Krisztián lőtér

 ( 511 )  45    Élménylövészet események szervezése és lebonyolítása; élménylövészet szolgáltatások, koronglövészet

oktatása; koronglövészeti programok szervezése és lebonyolítása; létesítmények biztosítása sport klubok részére;

létesítmények biztosítása sportversenyekhez; lőterek, lőterek biztosítása, sport klub szolgáltatások; sportlövészeti

események szervezése és lebonyolítása; sportlövészeti szolgáltatások; sportrendezvények szervezése és

lebonyolításap; sorttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények

 megszervezés; szabadidős rendezvények megszervezése.

 ( 210 ) M 20 01319

 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Almásy Csilla, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; pólók; pulóverek; ruházati cikkek; torna- és balettruhák; tornaruházat;

 trikók.

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

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; fitneszórák vezetése; fizikai

erőnléti felmérés szolgáltatások edzési célokra; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolák által nyújtott oktatási

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

és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szakmai átképzés; személyi edző szolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés;

 tornatanítás.

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

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

gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia;

 szülésznői szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01320
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 ( 220 ) 2020.05.14.

 ( 731 )  Almásy Csilla, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; pólók; pulóverek; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikók.

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

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; fitnesz órák vezetése; fizikai

erőnléti felmérés szolgáltatások edzési célokra; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolák által nyújtott oktatási

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

és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szakmai átképzés; személyi edző szolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés;

 tornatanítás.

 ( 210 ) M 20 01328

 ( 220 ) 2020.05.15.

 ( 731 )  Pintér-Baranyi Claudia Emerencia E.V., Buzsák (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás a turizmus és utazás terén.

 ( 210 ) M 20 01334

 ( 220 ) 2020.05.15.

 ( 731 )  Schmidt Andrea Julianna, Budapest (HU)

 ( 541 ) ZEKI

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 20 01337

 ( 220 ) 2020.05.18.

 ( 731 )  Compagnie Gervais Danone, Párizs (FR)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej, tejtermékek és azok helyettesítői; tejpor; zselésített, ízesített és habosított tej; tejalapú desszertek;

joghurtok; joghurtitalok; túrószerű sajtfajta; főleg tejből vagy tejtermékből készült italok; főleg tejből készült

tejitalok; gyümölcsös tejesitalok; erjesztett natúr és ízesített tejtermékek; növényi eredetű tejhelyettesítők;

növényi alapú vagy diófélékből készült tejtermék helyettesítők; főleg tejtermékből készült gyümölcs és zöldség

 italok; gyümölcsbefőttek; gyümölcspüré.

 ( 210 ) M 20 01365

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  Frigostar Refrigerants Kft., Szatymaz (HU)
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 ( 740 )  Vreckó Attila, Sándorfalva

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Hőszivattyúk, hőpumpák; elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; fűtőberendezések (1);

 fűtőberendezések (2); fűtőberendezések [víz]; elektromos fűtőberendezések.

 ( 210 ) M 20 01367

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  Dunakanyari Védegylet Alapítvány, Zebegény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01368

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  Aranyszív Egyesület, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 541 ) LifeMax

 ( 511 ) 9    Életmentő készülékek és felszerelések; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; riasztók; elektronikus

 jeladók.

 38    Távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefontechnikai

szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön

keresztül]; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

  45    Életmentési szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete.

 ( 210 ) M 20 01369

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  Aranyszív Egyesület, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Életmentő készülékek és felszerelések; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; riasztók; elektronikus

 jeladók.

 38    Távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefontechnikai

szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön

keresztül]; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek

 továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

  45    Életmentési szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete.
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 ( 210 ) M 20 01370

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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 01372

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) MVM Edison

 ( 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 01373

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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 01374

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) MVM ZENERGIA

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

 ( 210 ) M 20 01375

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) ZENERGIA

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

 ( 210 ) M 20 01379

 ( 220 ) 2020.05.21.

 ( 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.
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 ( 210 ) M 20 01380

 ( 220 ) 2020.05.21.

 ( 731 )  FHCP Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Koszorús Jenő, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Instant kávé.

 ( 210 ) M 20 01382

 ( 220 ) 2020.05.21.

 ( 731 )  Szollár Szebasztián László 50%, Tordas (HU)

 Szollár Alexandra Jenni 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Nobly deli

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 01385

 ( 220 ) 2020.05.21.

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

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

 ( 541 ) OTP Junior Next

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 20 01386

 ( 220 ) 2020.05.21.

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

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

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 20 01387

 ( 220 ) 2020.05.21.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

  21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák (nem építési célra).

 37    Építkezés, nem fém építőanyagokkal, építkezéshez használt porcelánokkal, fajanszokkal, építési célokra

szolgáló burkolatokkal, oszlopokkal, diszlécekkel, párkányokkal, építőelemekkel, nem fémből készült

emlékművekkel, porcelánból es fajanszból készült háztartási edényekkel, étkészletekkel, dísztárgyakkal, vázakkal

 kapcsolatos javítás es szerelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01388

 ( 220 ) 2020.05.21.

 ( 731 )  Luu Hoang Trung 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Vízkezelés.

  42    Vízelemzés.

 ( 210 ) M 20 01431

 ( 220 ) 2020.05.25.

 ( 731 )  Puskás Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) BabaCo

 ( 511 )   28    Babaágyak, babaházak, babaruhák, babahordozók.

 ( 210 ) M 20 01462

 ( 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.
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 ( 210 ) M 20 01480

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  Autóriasztó Shop Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SMIDELIK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Etetőanyagok horgászathoz; horgászcsalik; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz.

 ( 210 ) M 20 01482

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  Magyar Grill Korlátolt Felelősségű Társaság, Nádudvar (HU)

 ( 740 )  dr. Alexa Péter, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Éttermi ételszállítás.

 43    Éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása

 éttermi vendégek számára; bár- és éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01485

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 01488

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 ) Kékszalag

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; rádió és

televízió reklám; promóciós ügynökségi szolgáltatások, promóciós ügynökségek szolgáltatásai a sportokhoz és a

közönségkapcsolatokhoz; közvélemény-kutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; statisztikák

összeállítása; kiskereskedelmi szolgáltatások sporteseményekkel kapcsolatosan; adatadminisztráció; eladási,

értékesítési promóciók; elektronikus kereskedelem sporteseményekkel kapcsolatosan; adatok és információk

gyűjtése és rögzítése sportteljesítményekről; szponzorálással kapcsolatos szolgáltatások; áruk és szolgáltatások
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promóciója sportesemények kapcsán; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása sportversenyeken;

professzionális sportolók üzleti menedzsmentje; profi sportolók menedzselése; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését sporteseményekhez kapcsolódó szponzori

megállapodások és licencszerződések keretében; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportlétesítmények

üzletvezetése [mások számára]; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával

kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; sporttalálkozók üzletvezetése [mások számára]; sportversenyek és

-események promóciója; eseménymarketing; promóciós események szervezése és lebonyolítása;

nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; marketing információk; információs

nyilvántartás vezetése; marketing információk nyújtása; statisztikai információk összeállítása; közönségszolgálati

szolgáltatások; marketing kampányok; marketing szolgáltatások; promóciós marketing; telefonos marketing;

partnerprogram-marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingszemélyzet irányítása; reklám és

marketing; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing információk szolgáltatása; marketing stratégiák

 tervezése; sportversenyek promóciója; sport- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos reklámtevékenység.

 ( 210 ) M 20 01489

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; rádió és

televízió reklám; promóciós ügynökségi szolgáltatások, promóciós ügynökségek szolgáltatásai a sportokhoz és a

közönségkapcsolatokhoz; közvélemény-kutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; statisztikák

összeállítása; kiskereskedelmi szolgáltatások sporteseményekkel kapcsolatosan; adatadminisztráció; eladási,

értékesítési promóciók; elektronikus kereskedelem sporteseményekkel kapcsolatosan; adatok és információk

gyűjtése és rögzítése sportteljesítményekről; szponzorálással kapcsolatos szolgáltatások; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények kapcsán; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása sportversenyeken;

professzionális sportolók üzleti menedzsmentje; profi sportolók menedzselése; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését sporteseményekhez kapcsolódó szponzori

megállapodások és licencszerződések keretében; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportlétesítmények

üzletvezetése [mások számára]; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával

kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; sporttalálkozók üzletvezetése [mások számára]; sportversenyek és

-események promóciója; promóciós események szervezése és lebonyolítása; nyereményjátékok, versenyek,

pályázatok szervezése reklámcélokra; marketing információk; információs nyilvántartás vezetése; marketing

információk nyújtása; statisztikai információk összeállítása; közönségszolgálati szolgáltatások; marketing

kampányok; marketing szolgáltatások; célzott marketing; marketingszemélyzet irányítása; reklám és marketing;

marketing információk szolgáltatása; marketing stratégiák tervezése; marketing konzultációs szolgáltatások;

eseménymarketing; sportversenyek promóciója; sport- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

reklámtevékenység; internetes marketing; partnerprogram-marketing; promóciós marketing; telefonos marketing;

partnerprogram-marketing; Internetes marketing; célzott marketing; marketingszemélyzet irányítása; reklám és

marketing; marketing információk szolgáltatása; marketing stratégiák tervezése; marketing konzultációs
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szolgáltatások; sportversenyek promóciója; sport- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos reklámtevékenység.

 ( 210 ) M 20 01490

 ( 220 ) 2020.05.29.

 ( 731 )  HELVÉCIA PROTEIN TRADE Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ECO-LIBRY BENDEGÚZ

 ( 511 ) 9    Szoftverek; könyvelőszoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; freeware

[ingyen használható szoftver]; beágyazott szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis

szoftverek; adatbányász szoftverek; adattároló programok; felülvizsgálat-ellenőrző platformok [szoftverek];

adatbázismotorok; adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatkezelő szoftverek; fájlszinkronizáló szoftverek;

képkezelő szoftverek; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; üzleti információszerző szoftverek;

számítógépes segédprogramok fájl kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;

számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek

 kidolgozásához; e-kereskedelmi és efizetési szoftverek; fizetőszoftverek; tartalomkezelő szoftverek.

 ( 210 ) M 20 01493

 ( 220 ) 2020.05.29.

 ( 731 )  Power Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)

  

( 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.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 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.

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

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01498

 ( 220 ) 2020.05.29.

 ( 731 )  NEFRA Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítási ügynöki tevékenység; balesetbiztosítással kapcsolatos

tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási díjajánlatok nyújtása; biztosítási

díjak kiszámítása; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási és
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pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítási igények ügyintézése; biztosítási információ

és szaktanácsadás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási irodák, ügynökségek; biztosítási díjak

kiszámításával kapcsolatos tájékoztatás; biztosítási konzultáció és információk; biztosítási közvetítő szolgáltatás;

biztosítási nyomozás, kutatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási statisztikai szaktanácsadási és

tanácsadási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási tanulmányok; biztosítási tervek adminisztrálása;

biztosítási tervek ügyintézése; biztosítási ügyintézés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; biztosítási ügynöki

tevékenységek; biztosítási ügynökségek és ügynöki szolgáltatások; biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel

kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; biztosítások adminisztrációja; életbiztosítások;

életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos ügynöki

tevékenység; életbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos tervezési szolgáltatások;

életbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; évjáradékok ügyintézése; évjáradékokkal

kapcsolatos szolgáltatások; fogászati egészségbiztosítás megkötése és adminisztrációja; gépjármű-biztosítással

kapcsolatos ügynöki tevékenységek; hajóbiztosításhoz kapcsolódó brókerügynökségi szolgáltatások;

hajóbiztosítási ügynökségi szolgáltatások; háziállatokkal kapcsolatos biztosítási ügynökségi szolgáltatások;

hitelbiztosítás ügyintézése; járműbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; kárbecslés nem

életbiztosításokhoz; költöztetési biztosításhoz kapcsolódó ügynöki szolgáltatások; lakásbiztosítással kapcsolatos

tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; nem-életbiztosítások közvetítése; pénzügyi szaktanácsadás és biztosítási

szaktanácsadás; robbanásokkal kapcsolatos biztosítási konzultációs szolgáltatások; szállítási biztosítások

közvetítése; számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető biztosítással kapcsolatos tájékoztatás

biztosítása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető viszontbiztosítással kapcsolatos

tájékoztatás biztosítása; tanácsadási szolgáltatások biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások életbiztosításokkal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások biztosítási kárigényekkel

kapcsolatban; tűzesetekkel kapcsolatos biztosítási konzultációs szolgáltatások; utasbiztosítás ügyintézéséhez

kapcsolódó ügynöki tevékenységek; utasbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások;

vagyonbiztosítási ügynöki szolgáltatások; viszontbiztosítási ügynöki tevékenység; viszontbiztosítással

kapcsolatos tájékoztatás biztosítása; viszontbiztosítással kapcsolatos szaktanácsadás; viszontbiztosítással

kapcsolatos tájékoztatás; biztosítéki ügynöki szolgáltatások, vagyonkezelési képviselők; egészségbiztosítással

kapcsolatos megtakarítási programok; egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, tervek;

egészségüggyel kapcsolatos előtakarékossági szolgáltatások; egészségügyi finanszírozás biztosítása;

egészségügyi intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; finanszírozás létrehozása,

megszervezése; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; független pénzügyi tervezési tanácsadás;

hiteltúllépéssel kapcsolatos ügyintézés; infrastruktúra-beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás;

ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül

nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések terén; kereskedelmi ügynöki szolgáltatások;

kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; lakás-takarékpénztárak takarékossági megállapodásaival kapcsolatos

ügynöki tevékenység; más pénzügyi intézmények által nyújtott finanszírozást intéző ügynöki szolgáltatások;

megtakarítási programokkal, tervekkel kapcsolatos szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjsémák adminisztrációja; nyugdíjterv

szolgáltatások; nyugdíjtervek szolgáltatása; oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás;

pénzügyek igazgatása; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi eszközök ügyintézése; pénzügyi fedezet

megteremtése; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi információs

szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi ingatlantervezés; pénzügyi kockázatértékelési

szolgáltatások; pénzügyi kockázatkezelés; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi kutatás a kockázatkezelés

terén; pénzügyi megbízotti eljárások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi menedzsment szolgáltatások; pénzügyi

szolgáltatások kereskedelme, közvetítése; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások kockázatkezelés területén;

pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzügyi vagyonkezelés; pénzügyi
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veszteség kezelése; személyes befektetési tervekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; személyi banki

szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások;

takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; vagyonkezelés és portfólió menedzsment; vagyonkezelési

ügyintézés; vagyonkezeléssel, befektetéssel kapcsolatos tanácsadás; vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; biztosítások megkötése, értékelése és biztosítási célú becslések; biztosítással kapcsolatos

szaktanácsadási szolgáltatások; biztosítással kapcsolatos tájékoztatás; bróker tanácsadási szolgáltatások

biztosítással kapcsolatban; egészségbiztosítási ügynöki szolgáltatások; egészségbiztosítással kapcsolatos

tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; életbiztosítás közvetítésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítás

 ügyintézése; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítási ügynökségek.

 ( 210 ) M 20 01500

 ( 220 ) 2020.05.29.

 ( 731 )  Stork Élelmiszer Manufaktúra Kft., Szár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből], lekvárok [citrusfélékből].

 ( 210 ) M 20 01501

 ( 220 ) 2020.05.29.

 ( 731 )  Csathó Péter, Szajol (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.

 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].

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

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 01502

 ( 220 ) 2020.05.29.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) KARPAL AKUT

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

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

 csiszolószerek.
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5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 20 01507

 ( 220 ) 2020.05.30.

 ( 731 )  Somogyi Csilla, Eger (HU)

 ( 541 ) Minaret Apartman

 ( 511 )  43    Ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és

 apartmanokban.

 ( 210 ) M 20 01508

 ( 220 ) 2020.05.30.

 ( 731 )  Börcsök Péter, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 01509

 ( 220 ) 2020.05.30.

 ( 731 )  Dr. Pallagi Edina, Szeged (HU)

 ( 541 ) Cremediq

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

 ( 210 ) M 20 01513

 ( 220 ) 2020.06.02.

 ( 731 )  Pető Tibor, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Marinovszky Judit, Vác

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sportrendezvények és az ahhoz kapcsolódó teljes körű egyéb szolgáltatások szervezése, sportversenyek

szervezése és lebonyolítása, futóverseny, kerékpárverseny, vízitúra, rekreációs és szabadidős rendezvények

 szervezése, versenyeken történő időmérés, testnevelés.

 ( 210 ) M 20 01544

 ( 220 ) 2020.06.03.

 ( 731 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189941 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Neszesszerek (üresen); hordozható piperetáskák (üresen); kulcstartók; táskák; pénztárcák; kártyatárcák;

névjegytárcák bőrből; névjegytartók; aktatáskák; boston táskák; eko-táskák (táskák újrahasznosítható

anyagokból); öltöny-, ing- és ruhaszállítók; bőröndök és utazótáskák; poggyászcímke tartók; táskák

utazókészletekhez (bőráruk); golfernyők; napernyők golfozáshoz; esernyők; napernyők; bőr díszítések táskákhoz;
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bőrkulcstartók; bőr és műbőr táskák; irattáskák (bőráruk); hátizsákok hegymászóknak; kofferek; sporttáskák;

 kézitáskák; napellenzők.

 ( 210 ) M 20 01545

 ( 220 ) 2020.06.03.

 ( 731 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189942 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Rendszámtáblák, nem fémből; fahordók bor lefejtéséhez; palackkupakok, nem fémből; bortároló állványok;

polcok borokhoz; képkeretek; nyaktámasztó párnák; felfújható párnák; nem fémből készült hasított karikák

 kulcsokhoz; rögzítő tiplik (dübelek), nem fémből; dugók.

 ( 210 ) M 20 01546

 ( 220 ) 2020.06.03.

 ( 731 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189943 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Kefék golfpálya lyuk körüli sima részének tisztítására; kefék golffelszerelések tisztítására; boroskancsók;

csészék; borospoharak; üvegáru italokhoz; boralátétek; borosüveg tartók; bögrék; ivópoharak nem nemesfémből;

kávéscsészék; whiskys poharak (csak üvegáru); dugóhúzók; borkiöntők; palackkiöntők; lopók borkóstoláshoz;

pipetták borkóstoláshoz; borszürők; csepegésgátló gallérok borospalackokhoz; vákuumszivattyúk

borosüvegekhez; vödrök borokhoz; borlevegőztetők; merőkanalak borok felszolgálásához; palacknyitók,

elektromos és nem elektromos; nem elektromos borhűtők; vizespalackok; üvegdugók palackokhoz; dekantálók

 borokhoz; portörlők, portalanítók gépkocsikhoz.

 ( 210 ) M 20 01547

 ( 220 ) 2020.06.03.

 ( 731 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189944 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 )  24    Melegítő kis takarók; takarók kültéri használatra; melegítő takarók; golftörülközők; kifordítható takarók;

 törülközők textilanyagokból; zsebkendők textilanyagokból.

 ( 210 ) M 20 01548

 ( 220 ) 2020.06.03.

 ( 731 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189945 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Golfcipők; tüskék golfcipőkhöz; stoplik golfcipőkhöz; táskák golfcipőkhöz; golfszegek; sofőrcipők; golf

felsők; golfingek; golfszoknyák; golfnadrágok; golfmellények; golfruházat; golfsapkák; lábbelik; ruházati cikkek;

 kalapok; övek (ruházat); zoknik; téli arcmaszkok (ruházat).

 ( 210 ) M 20 01549
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 ( 220 ) 2020.06.03.

 ( 731 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189950 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 )  39    Járműlízingelési szolgáltatások; GPS-sel felszerelt járművek kölcsönzése; út- és közlekedési információ

nyújtása; kölcsönzött gépjárművek lízingelése; gépkocsikölcsönzés megrendelése; gépkocsiszállítás és ezzel

kapcsolatos információ nyújtása; gépkocsik lízingelésével kapcsolatos információ nyújtása interneten keresztül;

garázsok és parkolóhelyek bérbeadása; gépkocsikölcsönzés; járművek kölcsönzése; közösségi autózási

szolgáltatások; telekocsi szolgáltatások; telekocsi szolgáltatások közvetítése; közlekedési információ nyújtása

számítógépes távközlési hálózatokon keresztül; szállítójárművek számítógépes nyomon követése (szállítási

információ); járművek működési állapotával kapcsolatos információ nyújtása (szállítási információ);

meghibásodott járművek helyzetével kapcsolatos figyelmeztető szolgáltatások távközlés segítségével; járművek

helyzetével és irányával kapcsolatos információ nyújtása (szállítási információ, beleértve a műholdas navigációs

rendszerek segítségével nyújtott szolgáltatásokat); szállítási információ nyújtása számítógéppel; szállítással

kapcsolatos információ nyújtása; járműparkolási szolgáltatások; információ nyújtása útviszonyokkal és forgalmi

 feltételekkel kapcsolatban; forgalmi információ nyújtása.

 ( 210 ) M 20 01639

 ( 220 ) 2020.06.11.

 ( 731 )  Bogdán Ferenc, Erdőkertes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Bútorszerelvények fémből; bútorgörgők fémből; bútorfogók, ajtófogók bútorokra fémből.

  20    Bútorok, tükrök, keretek; bútorszerelvények [nem fémből készült -].

 35    Bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01643

 ( 220 ) 2020.06.11.

 ( 731 )  CPI Hotels Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete-Győr Ákos, Budapest

 ( 541 ) Mamaison Hotel Chain Bridge

 ( 511 )   41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 43    Éttermi szolgáltatások; kávéházak; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és

távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 01659

 ( 220 ) 2020.06.12.

 ( 731 )  Horváth István, Nagykanizsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bórkostolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; bortúrák szervezése és lebonyolítása; szabadidős

 rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.
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 ( 210 ) M 20 01660

 ( 220 ) 2020.06.12.

 ( 731 )  Kartali Kvártélyos Pálinkaház Kft., Kartal (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Szódavíz; szódavizek; szénsavas víz [szódavíz].

 35    Szódavizekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szénsavas vizekkel [szódavíz]

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01662

 ( 220 ) 2020.06.12.

 ( 731 )  Taste Hunter Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft., Bicske (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Churros.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé]

szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és

italok biztosítása fánkboltokban; mobil éttermi szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;

 kantinok, büfék, étkezdék; étkeztetés gyorsbüfékben; kültéri étkeztetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01663

 ( 220 ) 2020.06.12.

 ( 731 )  BuildEXT Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Építészeti tervek.

 35    Költségelemzés; költségfelmérési szolgáltatások; megrendelések költségszámításával kapcsolatos

 tanácsadás, konzultáció; ipari menedzsment konzultáció beleértve a költség/hozam elemzéseket.

 37    Építési menedzsment; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások;

építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építkezési szaktanácsadás; építőipari

szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez

kapcsolódó tanácsadás; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek és más szerkezetek

építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; épületek javításához kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; épületek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek

lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek szakértői felújítása; épületfelújítással kapcsolatos

 tanácsadási szolgáltatások; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások.

 42    Építésfelügyeleti szolgáltatások [felmérés]; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési tervek

készítése; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; építési

tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szaktanácsadás; építészeti szolgáltatások bevásárlóközpontok
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tervezéséhez; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti szolgáltatások épületek

tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások irodaépületek

tervezéséhez; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kereskedelmi

épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kiskereskedelmi létesítmények tervezéséhez; építészeti tanácsadó

szolgáltatások; építészeti tervek készítése; építészeti tervezés; építészeti tervezés kültéri

elrendezéshez/dekorációhoz; építészeti tervezés várostervezéshez; építészeti tervezéshez kapcsolódó

szakszolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti

tervezési szolgáltatások a közlekedés és a szállítás területén; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás

weboldalon keresztül; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervező

szolgáltatások; építészeti tervkészítés; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció; építészettel

kapcsolatos szaktanácsadás; építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építőmérnöki konzultációs

szolgáltatások; építőmérnöki tervezési szolgáltatások; építőmérnöki tevékenységgel kapcsolatos műszaki

konzultációs szolgáltatások; építőmérnöki, mélyépítési tervezési szolgáltatások; épületbővítések tervezése;

épületek energiahatékonyságával kapcsolatos szaktanácsadás; épületek külsejének tervezése; épületek tervezése;

épületinformációs modellezési szolgáltatások; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások;

konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; konzultációs szolgáltatások az építészettel

kapcsolatban; magasépítéssel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; mérnöki építési rendszerek

tervezése; tanácsadás az építészet és építészeti tervezés területén; tanácsadási szolgáltatások az építészettel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások épületek tervezésével kapcsolatban; térszerkezetes építmények

 tervezése.

 ( 210 ) M 20 01664

 ( 220 ) 2020.06.12.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 01665

 ( 220 ) 2020.06.12.

 ( 731 )  Szili Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apor Roland Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; női alsóruházat, fehérnemű; atlétatrikók;

sportcipők, atlétacipők; ballonkabátok [trench coat]; ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; bugyik; csősálak;

csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; férfi és női

dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; kabátok, dzsekik; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik;

snowboard dzsekik, kabátok; steppelt dzsekik [ruházat]; széldzsekik, bomber dzsekik; ujjas dzsekik, kabátok;

ujjatlan dzsekik, kabátok; zakók, dzsekik; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; férfi felsőruházat;

felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat; női felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok;

férfi fürdőnadrágok; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, fürdődresszek;

fürdőruhák, úszódresszek; női fürdőruhák; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok, fürdőnadrágok; bermuda

nadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; melegítő nadrágok, tréning nadrágok;

nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre; oldalzsebes nadrágok; szabadidős nadrágok; divatos kalapok,

fejkendők; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk [ruházat]; férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; hétköznapi, utcai

lábbelik; magas szárú lábbelik; női lábbelik; mellények; mellények [ruházat]; derékszíjak, övek; övek [ruházat];

nyakkendők; papucsok; flip-flop papucsok, strandpapucsok; pizsama; pizsamaalsók; pizsamák; pólóingek, kötött

ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó];

nyomtatott pólók; hosszú ujjú pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas

pulóverek; melegítő felsők, sportos pulóverek; polár pulóverek; pulóverek; pulóverek, szvetterek; v-nyakú

pulóverek; férfi és női ingek; galléros ingek; garbó nyakú ingek; hosszú ujjú ingek; ingek; ingek legombolt

gallérral; lezser, hétköznapi ingek; női ingek, blúzok; nyitott nyakú ingek; baseball sapka; baseball sapkák; bojtos

sapkák; csomós sapkák; kötött sapkák; sapkák; sport sapkák és baseball sapkák; edzőcipők, sportcipők; sportcipő;

sportcipők; férfi szandálok; női szandálok; szandálok; szandálok és strandcipők; strandkalapok; strandkendők;

strandköpenyek; strandöltözet; strandruhák; strandruházat; strandcipők; strandlábbelik; torna- és balettruhák;

tornanadrágok; tornaruhák; tornaruházat; tornacipők, edzőtermi cipők; alsóingek, trikók; trikó [alsónemű],

kombiné; trikók; ujjatlan trikók; férfi zoknik; zoknik; zoknik és harisnyák; bőrruházat; bőrruhák; bundák,

szőrmék [ruházat]; bundák, szőrmekabátok; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőruha gyermekek számára; kapucnis fürdőköpenyek; gallérok; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák;

harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; melltartók;

merevítő nélküli melltartók; öntapadós melltartók; pánt nélküli melltartók; prémsálak [szőrmék]; sildek,

 napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; klubszolgáltatások [diszkó]; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; közösségi

klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató klubok szolgáltatásai;

partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos

konzultáció; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakozási,

szórakoztatási információk; zenei rendezvények szervezése; zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások;

élő zenei előadások szervezése; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; szórakoztató szolgáltatások élő zenei

előadások formájában; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei előadások művészeti menedzsmentje,

vezetése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei

szórakoztatás szervezése; létesítmények biztosítása élő zenekari fellépésekhez; zenekar [együttes] által nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari előadások;

szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; zenekarok szolgáltatásai; zenés szórakoztatás

zenekarok által; szórakoztatás divatbemutatók formájában; szórakoztató bemutatók szervezése és lebonyolítása

stílussal és divattal kapcsolatban; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; hangversenyek, koncertek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 14. szám, 2020.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1735



szervezése és lebonyolítása; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nyereményjátékok működtetése;

 zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01668

 ( 220 ) 2020.06.13.

 ( 731 )  Fehér Orsolya, Budapest (HU)

 ( 541 ) Mad Ape Hungary

 ( 511 )  25    Alsóingek, trikók; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóruházat, fehérneműk;

alsószoknyák; atlétatrikók; atlétikai ruházat; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek;

ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok; ballonkabátok [trench coat]; bandana kendők; baseball mezek,

egyenruhák; bélelt mellények; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; birkózó mérkőzéseken viselt

ruházat; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik; boksz-nadrágok;

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bomberdzsekik; bolerók; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyik;

bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; capri nadrágok; chaps nadrág (ruházat); chino nadrágok; cső felsők;

csősálak; csukló szalagok; csuklómelegítők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok; csúszásgátló

zoknik; derékszíjak, övek; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik

sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok;

egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyenruhák; egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes

ruhák; egyujjas kesztyűk; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek;

esőköpenyek, esőkabátok; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat;

favágó-kockás dzsekik; fehérnemű; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás

felfogására; fejre való sálak, fejkendők; felsőkabátok; felsőruházat; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz;

fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női

fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi

nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú rövidnadrágok

[alsóneműk]; fiú ruházat; focimellények; francia bugyik; fülvédők [ruházat]; funkcionális fehérnemű;

fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; futball mezek;

futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók; galléros ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó

nyakú pulóverek; golfnadrág; golfnadrágok; golfruházat, a kesztyűk kivételével; gyapjú felsőrészek; gyapjú

harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat; gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat;

hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálós jelzőtrikók;

hálózoknik; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők; harisnyák;

harisnyanadrágok; hawaii mintás ingek; házikabátok; hétköznapi, utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos

viselet; hódeszkás egyujjas kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hosszú kabátok; hosszú

szárú bugyik; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók; hosszúnadrágok;

hosszúnadrágok, nadrágok; hosszúszárú alsóneműk; időjárásálló ruházat; ingek; ingek legombolt gallérral;

ingfazonú dzsekik; izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez; izzadtságszívó

alsóneműk; izzasztó nadrágok; játékvezetői, bírói egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati

cikkek]; jégeralsók; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek;

kamáslik [lábszárvédők]; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapucnis felsők;

kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok;

kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyű, mint ruházat; kesztyűk [ruházat]; kétujjas kesztyűk; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok;

környakas pulóverek; körsálak [ruházat]; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;

kötött alsónemű; kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik; lábujjzoknik;

legging nadrágok, cicanadrágok; leplek; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; lezser,
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hétköznapi ingek; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok;

melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok,

melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mellények [gilet];

mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; melltartók; merevítő nélküli melltartók; mezek; mezek

amerikai futballhoz; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; míderek; miniszoknyák; monokinik;

motorkerékpáros öltözékek; motoros kesztyűk; műanyag kötények; műbőr övek; műbőr ruhák; műbőr ruházat;

munkaruházati cikkek; nadrágok; nadrágok amerikai futballhoz; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák;

napellenzők [ruházat]; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók;

nedvességfelszívó sportnadrágok; neglizsék, hálóköntösök; női alsó; női alsóruházat, fehérnemű; női felsőruházat;

női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női overallok; női ruhák; nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok);

nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyitott nyakú ingek; nylon melegítők;

nyomtatott pólók; nyaksálak [sálak]; oldalzsebes nadrágok; öltözékek a ruházat védelmére; öntapadós melltartók;

otthoni köntösök; otthoni ruházat; övek [ruházat]; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; pánt nélküli melltartók;

papírkötények; papírruházat; papucszoknik; partedlik; partedlik (nem papírból); parti kalapok [ruházat]; pizsama;

pizsamaalsók; pizsamák; pizsamák [csak trikószövetből]; plüssruházat; polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek;

pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek;

pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák;

repülős ruhák; rögbi felsők; rögbi ingek; rögbi mezek; rögbi nadrágok; röplabdamezek; rövid alsószoknyák; rövid

együttesek [ruházat]; rövid kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek;

rövidnadrágok; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok;

rövidnadrágok, sortok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat (bőr-); ruházat harcművészetekhez; ruházat

kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára;

sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; selyem nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; sídzsekik;

síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; símaszkok; sínadrágok; síoverallok; síruhák; síruházat; skortok

[sportszoknyák]; snowboard dzsekik, kabátok; snowboard nadrágok; sötét, rövid, gombos férfikabátok [donkey

jacket]; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportkabátok; sportmellények;

sportmelltartók; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat [kivéve golfkesztyűk];

sportzakók; sportzokni; sportzoknik; steppelt dzsekik [ruházat]; steppelt mellények; stólák; stólák, váll takarására

szolgáló ruhadarabok; strandkendők; strandköpenyek; strandruhák; strandruházat; strandöltözet; szabadidő

együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős

ruházat; szakácsruhák; széldzsekik; szélmellények; szélnadrágok; szemmaszkok; szoknyák; szövetkabátok,

felöltők; sztreccs-nadrágok; tangák; teddyk [alsónemű]; téli kesztyűk; télikabátok; télikabátok, nagykabátok;

tenisz shortok; tenisz szoknyák; tenisz zoknik; teniszpulóverek; teniszingek; teniszruhák; teniszruházat;

térdharisnyák; térdnadrágok; térdzoknik; terepszínű dzsekik; terepszínű ingek; terepszínű kesztyűk; terepszínű

mellények; terepszínű nadrágok; termo zoknik; testharisnyák; testreszabott fürdőruhák melltartókosárral; textil

fejkendők; textilövek [ruházat]; thermo alsóruházat; topok [ruházati cikkek]; torna- és balettruhák;

tornanadrágok; tornaruhák; tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningruhafelsők,

melegítőfelsők; triatlonos ruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; túranadrágok; ujjas dzsekik, kabátok;

ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan

pólók, trikók; ujjatlan trikók; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok; v-nyakú

pulóverek; v-nyakú szvetterek; vágott felsők; vállkendő, nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők;

vállkendők és fejkendők; vállkendők és stólák; vállkendők, nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat];

vállpántok ruházati cikkekhez; vastag ingek; vászon ruházat; védőnadrágok; verseny síruhák; visszahajtott, magas

nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízálló nadrágok; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; vízhatlan nadrágok;

vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan szörfruházat; vízhatlan zoknik; wetsuit ruhák vízisíeléshez;

 zakók, dzsekik; zoknik; zoknik amerikai futballhoz; zoknik és harisnyák; zoknitartók.

 ( 210 ) M 20 01671
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 ( 220 ) 2020.06.15.

 ( 731 )  Resort-Invest Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

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

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

 gázfúrás.

 ( 210 ) M 20 01672

 ( 220 ) 2020.06.15.

 ( 731 )  Resort-Invest Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

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

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

 gázfúrás.

 ( 210 ) M 20 01680

 ( 220 ) 2020.06.15.

 ( 731 )  Utánpótlás Akadémia Kistext SE, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Kézilabdák; kifejezetten ritmikus sportgimnasztikában használt szalag; könyökvédők [sportcikkek];

ritmikus sportgimnasztikában használatos karika; röplabda játékhoz használt felszerelések; röplabdák;

sportcikkek; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; sportcikkekhez kialakított tokok; sportfelszerelés;

sportlabdák; sportoláshoz használt térdvédők; testedző berendezések; testedző eszközök; testvédők sportoláshoz;

 torna- és sporttermékek; tornaeszközök.

 41    Csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; diákok rekreációs, szabadidős

tevékenységekben való részvételének megszervezése; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; sport és fitnesz;

sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sportfoglalkozások szervezése nyári

táborokhoz; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének

megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás); sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és
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kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

 sporttevékenységekhez, illetve rendezvényekhez.

 ( 210 ) M 20 01688

 ( 220 ) 2020.06.16.

 ( 731 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INTRO

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 01689

 ( 220 ) 2020.06.16.

 ( 731 )  Bajor László, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; oktatási célú kiállítások rendezése;

szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; kiállítások szervezése oktatási célokra; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú

kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások,

 bemutatók szervezése; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; tematikus parkok szolgáltatásai.

 42    Tudomány technológiai információnyújtás; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; tudományos információszolgáltatás; műszaki mérnöki

 tevékenység; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki szolgáltatások; termékfejlesztés.

 ( 210 ) M 20 01698

 ( 220 ) 2020.06.17.

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

 ( 541 ) SUPRANOSE

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 01718

 ( 220 ) 2020.06.18.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) SILSEQ
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 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 20 01793

 ( 220 ) 2020.06.24.

 ( 731 )  Beauty Brow Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BPB

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

 kozmetikai szerek.

  35    Kozmetikai szerek kis- és nagykereskedelme online (webshop) és offline módon.

 44    Szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonok

 szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 20 01838

 ( 220 ) 2020.06.25.

 ( 731 )  Halter Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) BOOMLA

 ( 511 )  35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online bolti szolgáltatások

számítógépes szoftverek, számítógépes játékok értékesítésére; tájékoztatás és tanácsadás fogyasztók számára

 megvásárolható termékek és árucikkek kiválasztásával kapcsolatban.

 42    Web hosting szolgáltatás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; alkalmazás-szolgáltató [ASP],

nevezetesen számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; felhő-alapú virtuális számítógépes

rendszerek biztosítása; felhő-alapú virtuális számítógépes környezetek biztosítása; infrastruktúra mint szolgáltatás

(IaaS); felhőalapú számítástechnika; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; felhőalapú tárhelyszolgáltatások

elektronikus fájlokhoz; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus adatokhoz; beléptetés mint szolgáltatás

(AaaS); alkalmazás-szolgáltató (ASP); honlapok fejlesztésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges

használatának biztosítása; interaktív alkalmazások hosztolása; internetalapú alkalmazások ideiglenes

használatának biztosítása; internetalapú szoftverek ideiglenes használatának biztosítása;

platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos online, nem

letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; a

felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő interaktív

hosztolási szolgáltatások; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem

letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; mások szoftvereinek, weboldalainak és

egyéb számítógépes alkalmazásainak hosztolása felhőalapú hosztingon keresztül, virtuális hosztingon keresztül,

virtuális privát szervereken keresztül és dedikált szoltálgatásokon keresztül; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása, mely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy programozzák,

rendezzék és elérjék hang alapú, videó alapú, szöveg alapú és multimédiás tartalmaikat valamint harmadik féltől

származó számítógépes szoftvereiket; felhasználói hitelesítési szolgáltatások egyszeri bejelentkezés

technológiával (Single Sign-On, SSO) online szoftveralkalmazásokhoz; alkalmazás szolgáltató [ASP], mely

szoftvert biztosít weboldalak, webes dokumentumok és interaktív alkalmazások tervezéséhez, létrehozásához,

szerkesztéséhez, testreszabásához, hosztolásához, karbantartásához és frissítéséhez; alkalmazás szolgáltató [ASP],

mely szoftvert biztosít weboldalak és interaktív alkalmazások tervezéséhez, létrehozásához, programozásához,

futtatásához, hosztolásához, karbantartásához és frissítéséhez; domain név keresési szolgáltatások, nevezetesen

online számítógépes keresések végrehajtása a domain nevek elérhetősége tekintetében; DNS hoszting

szolgáltatások mások számára; számítógépes hálózat alapú indexek készítése információkból, weboldalakból és

 erőforrásokból.

  45    Domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 14. szám, 2020.07.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1740



 ( 210 ) M 20 01845

 ( 220 ) 2020.06.26.

 ( 731 )  GGB Delivery Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

A rovat 129 darab közlést tartalmaz.
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