
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  231.203

 ( 151 )  2020.05.20.

 ( 210 )  M 18 02932

 ( 220 )  2018.10.10.

 ( 732 )  Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

antikriptogám készítmények; antiparazita nyakörvek állatoknak; ásványi élelmiszer-kiegészítők; barnító tabletták;

bébiételek (1); bébiételek (2); búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként történő használatracsíraölő

[fertőtlenítő] szerek; csukamájolaj; dezodorok, nem emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok ruházathoz és

textilanyagokhoz; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; egérirtó szerek; egészségügyi fehérneműk (1);

egészségügyi fehérneműk (2); egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok;

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

étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus

készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek kémiai WC-khez; filoxéra kezelésére

szolgáló vegyszerek; fogászati amalgámok; fogászati aranyamalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati

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

fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó tabletták; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények;

glükóz étrend-kiegészítők; gumi fogászati használatra; gyomirtó szerek, herbicidek; inkontinencia pelenkák;

izzadás elleni szerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kazein étrendkiegészítők; kontaktlencse

tisztító készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; kötözőgéz; kötszerek; kötszer, mullpólya,

sebkötő géz; lábizzadás elleni szerek; lárvairtó szerek; lecitin étrend-kiegészítők; légfrissítő készítmények (1);

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

lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; melltartóbetét szoptatáshoz; menstruációs betétek;

mérgek; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; mintázó viasz fogászati használatra; molyirtó papír;

molytalanító készítmények; morzsikapor; mustár borogatások; nadrágpelenkák babáknak; nadrágpelenkák

babáknak (1); nedvszívó vatták; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; oldatok kontaktlencsékhez; oldószerek

ragtapaszok eltávolítására; orvosi kötszerek; oxigénfürdők; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő szerek;

patkánymérgek; penész elleni vegyi készítmények; pollen étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez;

propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; ragasztószalagok,

ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; rovarirtó szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó

füstölőszerek; rovarriasztók; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti ragasztók; sebszivacsok; sebtapaszok; sók

ásványi fürdőkhöz; szemölcseltávolító tollak, stiftek; szexuális síkosítószerek; szexuális stimuláló gélek;

szorítókötések, borogatások; szőlőbetegségek kezelésére szolgáló vegyszerek; talajfertőtlenítő készítmények;

tamponok; táplálékkiegészítők; tejpor csecsemőknek (1); tejpor csecsemőknek (2); tengervíz gyógyfürdőhöz;

termálvizek; tyúkszemirtó szerek; tyúkszem védő gyűrűk lábra (1); tyúkszem védő gyűrűk lábra (2); vatta

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

 vitaminpótló tapaszok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és
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virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  231.246

 ( 151 )  2020.05.18.

 ( 210 )  M 17 03883

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Balogh Dávid Bence, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Jenei és Társa Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árusító automaták

kölcsönzése; árusítóstandok bérbeadása; árverési szolgáltatások; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

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

szolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

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

irodafelszerelés kölcsönzése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartasi

adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kirakatrendezés; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költség elemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok;

piackutatás; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti

tevekénységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; 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; titkársági szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti

könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információ nyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára.

 ( 111 )  231.356

 ( 151 )  2020.04.30.

 ( 210 )  M 18 00032
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 ( 220 )  2018.01.08.

 ( 732 )  Özdogan Ercan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi ruházati cikkek, cipők.

 ( 111 )  231.546

 ( 151 )  2020.06.02.

 ( 210 )  M 19 03648

 ( 220 )  2019.12.02.

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

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula

  

( 546 )

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

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

rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok szervezése; képzési célú fesztiválok

rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; sörfőzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; zenei

rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; élő szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és

művészeti rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és

az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyszervezés;

versenyek szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyek intézése [szervezése]; versenyek szervezése

és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

gasztronómiai versenyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; versenyek szervezése és lebonyolítása

 [oktatás vagy szórakoztatás]; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.547

 ( 151 )  2020.06.02.

 ( 210 )  M 19 03649

 ( 220 )  2019.12.02.

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

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula
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( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  231.565

 ( 151 )  2020.06.03.

 ( 210 )  M 18 01158

 ( 220 )  2018.04.13.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 díszlécek, párkányok; nem fémből készült emlékművek.

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

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.566

 ( 151 )  2020.06.03.

 ( 210 )  M 18 01161

 ( 220 )  2018.04.13.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 párkányok; nem fémből készült emlékművek.

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

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.571

 ( 151 )  2020.06.04.
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 ( 210 )  M 18 02773

 ( 220 )  2018.09.19.

 ( 732 )  Expert Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Orsolya Stefánia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 111 )  231.771

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 02256

 ( 220 )  2019.07.18.

 ( 732 )  dr. Prónay Bence, Budapest (HU)

 Rókusfalvy Pál László, Budaörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos tanítási és

 oktatási anyagok.

 41    Borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal kapcsolatos nevelés;

borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal kapcsolatos szakmai képzés;

borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal kapcsolatos szórakoztatás;

borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal kapcsolatos kulturális

tevékenységek; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal kapcsolatos

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-,

szőlészettel- és/vagy borászattal kapcsolatos konferenciák szervezése és lebonyolítása; borjoggal-,

bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal kapcsolatos kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal kapcsolatos

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy

borászattal kapcsolatos szemináriumok rendezése és vezetése; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-,

 szőlészettel- és/vagy borászattal kapcsolatos szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.774

 ( 151 )  2020.06.29.

 ( 210 )  M 19 03214

 ( 220 )  2019.10.16.

 ( 732 )  Bozóová Iveta, Füged (HU)

 ( 541 )  CSAKRABOROK

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  231.775

 ( 151 )  2020.06.29.
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 ( 210 )  M 20 00093

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

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

 ( 541 )  ELDORADO

 ( 511 )  5    Féregirtó szerek; gombaölő szerek; gyomirtó szerek.

 ( 111 )  231.776

 ( 151 )  2020.06.29.

 ( 210 )  M 20 00235

 ( 220 )  2020.01.28.

 ( 732 )  Fórizs Balázs, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzőtt gyümölcsök és zöldségek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  231.780

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03407

 ( 220 )  2019.11.07.

 ( 732 )  Jovan Edit, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Jovan Péter, Hódmezővásárhely

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Egérirtó szerek, patkánymérgek.

 ( 111 )  231.781

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03406

 ( 220 )  2019.11.07.

 ( 732 )  Jovan Edit, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Jovan Péter, Hódmezővásárhely

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Egérirtó szerek, patkánymérgek.

 ( 111 )  231.782

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03682

 ( 220 )  2019.12.04.

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

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

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

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

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

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

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

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

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

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

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

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

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

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

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

[irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

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

vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

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

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

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

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

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

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

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

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

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

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

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
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pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

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

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

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

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

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

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

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

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

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

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

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

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

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

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

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

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

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

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

nyújtása; 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
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kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

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

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

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

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

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

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

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

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

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

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

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

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

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

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

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

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

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

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

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

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

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

alkalmasság]; grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések

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

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari

formatervezés; kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs

technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

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

kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;

műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;

népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral
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kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések

készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek

írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

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

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

szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

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

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

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

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

 internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  231.783

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03833

 ( 220 )  2019.12.18.

 ( 732 )  SC RETARGETING BIZ SRL, Bucharest (RO)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Retargeting

 ( 511 )  35    Reklám, marketing és promóciós konzultáció; tanácsadási és segítségnyújtási szolgáltatások; reklám,

 marketing és promóciós szolgáltatások; online hirdetési és marketing szolgáltatások; internetes marketing.

 ( 111 )  231.784

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03827

 ( 220 )  2019.12.17.

 ( 732 )  Takácsné Nagy Margit, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; know-how átadása (képzés]; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes

 oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; masszázs; szépségszalonok;

 terápiás szolgáltatások.
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 ( 111 )  231.785

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03822

 ( 220 )  2019.12.17.

 ( 732 )  Dr. Földényi Rita Marianna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bálok szervezése; borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstolással kapcsolatos szolgáltatások;

bűvészelőadások, show-k bemutatása; ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez;

cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; díjátadók vendégül látása (szervezés); diszkók

szolgáltatásai; egzotikus tánc szolgáltatások; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai szórakozóhelyen nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő táncbemutatók; élő

zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei koncertek; előadóművészek szolgáltatásai; fesztiválok

szervezése; kabaré; karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatási; koncert szolgáltatások;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális szolgáltatások; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; partiszervezés;

szállodák által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; színpadi show-k szervezése; szórakoztatás, szórakoztató

klubok szolgáltatásai; táncos rendezvények; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei szórakoztatás

 szervezése; zenés szórakoztatás.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró (büfé)

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

étel és ital catering bankettekre; étel- és ital ellátás; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

italszolgáltatás biztosítása; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; night club szolgáltatások

(ételszolgáltatás); pub szolgáltatás; szállodai catering szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások;

 vendéglátás.

 ( 111 )  231.786

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03563

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  Tóth Enikő, Táplánszentkereszt (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;

 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  231.787

 ( 151 )  2020.06.30.
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 ( 210 )  M 19 03562

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  Zeller Tibor, Dunabogdány (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.788

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 20 00023

 ( 220 )  2020.01.07.

 ( 732 )  Szombathelyi János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai].

 ( 111 )  231.789

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 20 00030

 ( 220 )  2020.01.03.

 ( 732 )  Veresegyházy Nóra, Budapest (HU)

 Seregély Kata, Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, környezetvédelmi oktatás, környezettudatos játékok szervezése, környezettudatos játékok

 szolgáltatása mobiltelefonon.

 ( 111 )  231.791

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 20 00001

 ( 220 )  2020.01.02.

 ( 732 )  Kirnev Jevgenyij Zamarovics, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 111 )  231.792

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1755



 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 20 00018

 ( 220 )  2020.01.06.

 ( 732 )  ClockWISE PRODUCTIONS Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; mágneses iránytűk; pörgettyűs iránytűk; tengerészeti iránytűk;

navigációs eszközök [iránytűk]; órás rádiók; óraszíjak okostelefonokkal való adatkommunikációhoz;

 vízszintjelzők; időmérő berendezések (órák és karórák kivételével).

 14    Órával kombinált karperecek, karkötők; órák és karórák; óraszerkezetek, óraművek; óraállványok;

óraalkatrészek; óra számlapok; óratokok; óraüvegek; óraláncok; óramutatók; óramozgatók, óraforgatók; óraszíj

kapcsok; függők óraláncokra; órás termékek; kisméretű órák; mechanikus órák; digitális órák; divatórák; utazó

órák; íróasztali órák; karóraként használt kronográfok; zsebórák; játék funkcióval rendelkező órák; időzónákat

 mutató órák; kerámiát tartalmazó órák; ékszerdobozok és óradobozok.

 42    Órák tervezése; játékok tervezése; újrahasznosított óraalkatrészekből készülő órák tervezése;

 divatkiegészítők tervezése.

 ( 111 )  231.793

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 20 00152

 ( 220 )  2020.01.20.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; fehérítő készítmények és más ruhatisztítási célú anyagok; szövetkondicionáló

készítmények; fehérítő készítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; készítmények mosogatási

célokra; szappan; kézmosó szerek; készítményekkel és anyagokkal impregnált kendők takarításhoz és

 fényesítéshez.

 37    Takarítási szolgáltatások; fertőtlenítési szolgáltatások; mosodai szolgáltatások; vasalási szolgáltatások;

 takarítás és házimunka jellegű szolgáltatások; ablaktisztítás.

 ( 111 )  231.794

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03659

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Gyurity Diana, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális tevékenységek; TV műsorok készítése, internetes TV műsorok, filmek készítése; szórakoztató

 műsorok készítése.

 ( 111 )  231.795

 ( 151 )  2020.06.30.
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 ( 210 )  M 19 03660

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  Krausz Zoltán, Nagykovácsi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció, tanácsadás; marketing tanácsadás; menedzsment

tanácsadás; üzleti, üzletviteli tanácsadás; munkaerő felvételi tanácsadás; üzleti hatékonysággal kapcsolatos

tanácsadás; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; vállalat fejlesztési tanácsadás; szervezetfejlesztési

tanácsadás; vállalati stratégiai tanácsadás; üzleti folyamat tanácsadás; üzleti generációváltási tanácsadás; üzleti

 változás, válság menedzsment; adóügyi konzultáció; kontrolling tanácsadás.

 36    Tőkebefektetési tanácsadás; kockázati tőkealap menedzsment; beruházási tanácsadás; pénzügyi tanácsadás;

üzleti projekt menedzsment; pénzügyi stratégiai tanácsadás; cég értékesítési tanácsadás; pénzügyi változás és

 válság menedzsment.

  41    Képzési tanácsadás; coaching; coaching tréning; workshopok szervezése, rendezése.

 ( 111 )  231.796

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03657

 ( 220 )  2019.11.29.

 ( 732 )  Kószás Erik, Kajárpéc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 111 )  231.797

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03532

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Káli Kövek Kft., Köveskál (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KARMAZSIN

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

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

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

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

koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; nira [kínai égetett szeszesital]; rizspálinka; rum;

 szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bölcsődék, óvodák; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása;

magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; önkiszolgáló

éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések

és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökség [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;
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terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek

szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás; világítóberendezések kölcsönzése; washoku

 éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.799

 ( 151 )  2020.06.30.

 ( 210 )  M 19 03124

 ( 220 )  2019.10.10.

 ( 732 )  Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; papír arctörlő kendők; eldobható szalvéták; asztalkendők papírból;

zsebkendők és arctörlők papírból; egészségügyi papír (toalettpapír); konyhai tekercsek papírból; papír törölközők;

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra (amelyek nem tartoznak más osztályokba); csomagoló anyagok.

 ( 111 )  231.802

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00120

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Pálfi-Gyurkó Éva, Zalaegerszeg (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámszolgáltatások; könyvek és kiadványok forgalmazása; marketing, PR, piackutatás szolgáltatások;

 reklámeszközök tervezése; reklám kommunikációs tanácsadás.

  41    Oktatás; coaching; menedzsment továbbképzés; szakmai rendezvények.

 ( 111 )  231.803

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00126

 ( 220 )  2020.01.16.

 ( 732 )  E-CTM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz György, Budapest

 ( 541 )  MEDITHAI

 ( 511 )  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások, orvosi szolgáltatások; fogászat, fizioterápia, fizikoterápia,

 masszázs, egészséggel kapcsolatos tanácsadás, alternatív gyógyászati szolgáltatás.

 ( 111 )  231.810

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00375

 ( 220 )  2020.02.06.

 ( 732 )  E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Titász

 ( 511 )  37    Gáz- és villamosenergia-berendezések javítása és karbantartása; mechanikus és villamos berendezések

karbantartásához és javításához kapcsolódó tanácsadás; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel

kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; fogyasztói elektromos

készülékek karbantartása; fogyasztói elektromos készülékek javítása vagy karbantartása; elektromos

világítóberendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; elektromos

világítóberendezések javítása vagy karbantartása; elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe

helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása; elektromos vezetékek felújítása; elektromos

kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; elektromos készülékek javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek

üzembe helyezése; elektromos földelések üzembe helyezése; elektromos földelési rendszerek karbantartása és

javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos

tájékoztatás; építés; építőmérnöki munkák; építészmérnöki munkák; hálózatszerelési és javítási szolgáltatás;

 gépkocsijavító műhelyek; kazánok tisztítása és javítása.

 39    Közműszolgáltatások villamosenergia-elosztás formájában; villamos energia továbbítása; villamosenergia

szolgáltatás és ellátás; villamosság ellátása és forgalmazása; elektromosság tárolása; elektromosság elosztásával

kapcsolatos szaktanácsadás; elektromos áram elosztása; elektromos áram továbbítására szolgáló vezetékek

használatának lízingbe adása harmadik felek számára; elektromos áram továbbítása; elektromos berendezések

tárolása; elektromos energia átvitele és elosztása; hő- és villamosenergia szállítása vezetéken keresztül;

 teherszállítás.

 42    Elektromos készülékek kölcsönzése; építési tanácsadó szolgálat; építészet; mérnöki munkák, szolgáltatások;

szakértői munkák (mérnöki-); villamosmérnöki szolgáltatások; elektromos áram előállítással és

földgáztermeléssel kapcsolatos műszaki szolgáltatások; tudományos és ipari kutatás, főleg az elektromosság

 területén.

 ( 111 )  231.811

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03916

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Jurca Tibor Ottó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Mobiltelefonok; számítógépek és számítógépes perifériák; számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg

rögzítő és tároló média; navigációs, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai felszerelések; hangok,

képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  231.812

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03912

 ( 220 )  2019.12.30.

 ( 732 )  Jurca Tibor Ottó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Mobiltelefonok, számítógépek és számítógépes perifériák; számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg

rögzítő és tároló média; navigációs, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai felszerelések; hangok,

képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  231.818

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03321

 ( 220 )  2019.10.29.

 ( 732 )  MOHAnet Mobilsystems Műszaki Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bőgős Péter, Budapest

 ( 541 )  Instant GSM

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések; elektromos áram

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb digitálisan rögzített média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés.

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

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

 ( 111 )  231.819

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03443

 ( 220 )  2019.11.11.

 ( 732 )  Yolofood Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulus Zoltán, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.820

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03444

 ( 220 )  2019.11.11.

 ( 732 )  Yolofood Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulus Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.821

 ( 151 )  2020.07.01.
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 ( 210 )  M 19 03455

 ( 220 )  2019.11.12.

 ( 732 )  Neumann Martin, Budapest (HU)

 Neumann-Bódi Edit, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csontleves, húsleves; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); fokhagyma (konzervek); hagyma

 (tartósított); húsleves koncentrátumok; levesek; leveskészítmények; zöldségek, főtt; zöldségleves készítmények.

 ( 111 )  231.822

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03042

 ( 220 )  2019.10.03.

 ( 732 )  dr. Zsombolyay Péter Zsombor, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 )  13 magyar hegycsúcs

 ( 511 )   35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások.

  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése.

  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  231.823

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03445

 ( 220 )  2019.11.11.

 ( 732 )  Yolofood Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Paulus Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.824

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 19 03581

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  Szolnoki Szakképzési Centrum, Szolnok (HU)

 ( 541 )  Centrum kavalkád

 ( 511 )   35    Szakmai bemutatók rendezése.

 41    Pályaválasztási tanácsadás, játékos, pályaválasztást segítő rendezvény szervezése és lebonyolítása; oktatási

tárgyú információk; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; oktatási kiállítások szervezése; szakképzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások, szakképzéssel kapcsolatos konzultáció; szakoktatás, szakmai képzés;

 pályaválasztási vizsgálatok, tesztek.
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 ( 111 )  231.825

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00128

 ( 220 )  2020.01.16.

 ( 732 )  Bodor Ferenc, Akasztó (HU)

 ( 541 )  VIKTORIA

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

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.839

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00076

 ( 220 )  2020.01.10.

 ( 732 )  Czumpf Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Frici papa

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermek

[szolgáltatások]; önkiszolgáló éttermek; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; éttermek értékelései; szállodai

 éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  231.840

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00347

 ( 220 )  2020.02.05.

 ( 732 )  Papp Zoltán, Jászberény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholos italokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel és desszertekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 üdítőitalokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás.

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

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

ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; étkeztetési szolgáltatások

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

szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi tájékoztató

szolgáltatások; grilléttermek; mobil éttermi szolgáltatások; pizzériák; svédasztalos éttermi szolgáltatások; vállalati

 vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 111 )  231.841

 ( 151 )  2020.07.01.

 ( 210 )  M 20 00349

 ( 220 )  2020.02.05.
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 ( 732 )  Pavlik Márton, Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kerékpár-alkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kerékpár-tartozékokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kerékpárokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; roller-alkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; roller-tartozékokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rollerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; sporteszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 37    Kerékpárok javítása; kerékpárok javítása és karbantartása; kerékpárok javításával kapcsolatos

információszolgáltatás; kerékpárparkoló berendezések javítása vagy karbantartása; kerékpárparkoló berendezések

javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; rollerek javítása; rollerek javítása és

karbantartása; rollerek javításával kapcsolatos információszolgáltatás; rollerparkoló berendezések javítása vagy

 karbantartása; rollerparkoló berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 39    Kerékpár-megosztási szolgáltatások; kerékpárbérlési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás;

kerékpárkölcsönzés; kerékpárok bérbeadása és kölcsönzése; roller-megosztási szolgáltatások; rollerbérlési

 szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; rollerkölcsönzés; sporteszközök bérbeadása és kölcsönzése.

 ( 111 )  231.852

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00119

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Kelemen Orsolya, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Aláírókönyvek, emlékkönyvek; ajándékcímkék, dobozok; határidőnaptárak; határidőnaplók; éves naptár;

foglalkoztató füzetek gyerekeknek; matricás foglalkoztató könyvek; gyermekek számára készült foglalkoztató

 füzetek.

 28    Parti játékok; rajzoló játékok; mechanikus játékok; zenés játékok; ráülős játékok; tologatós játékok;

hajlítható játékok; építőkockák [játékok]; intelligens játékok; kerekes játékok; moduláris játékok; kültéri játékok;

berendezések játékokhoz; ruhák játékokhoz; karikadobó játékok [karika dobálós játékok]; összenyomható,

nyomogatós játékok; játékok csecsemőknek kiságyba; babbal töltött játékok; méretarányos járműmodellek

[játékok]; kirakós játékok [puzzle]; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; puzzlék, kirakós játékok; babák, mint

játékok; játékok adventi naptárban; babzsák dobáló játékok; manipulatív logikai játékok; piramis építő játékok;

fából készült játékok; bambuszból készült játékok; xilofonok mint zenélő játékok; játékok élelmiszer-utánzatok

formájában; puha játékok állatok formájában; hintalovak, hintázó játékok, libikókák; csecsemőjátékokkal

felszerelt játszómatracok [játékok]; többfunkciós táblák gyermekeknek [játékok]; bölcsődékben és óvodában

használt játékok, játszóeszközök; játékokhoz használt miniatűr figurák; kifejezetten hordozható játékok

 szállítására tervezett tokok; felnőttek által a mindennapi életben használt tárgyakat utánzó játékok.

 41    Alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; az olvasás javításával kapcsolatos oktatás; beszéddel

kapcsolatos képzési szolgáltatások; beszédfejlesztés; coaching; csapatépítés (oktatás); diákok oktatási

tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; életmód tanácsadás (képzés); előadások

szervezése; elsősegéllyel kapcsolatos szakoktatás; értékesítési tréninggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
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étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; felnőttoktatás; felső tagozatosok oktatása; foglalkoztatást

célzó oktatás; folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyermekek

intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított

oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban;

oktatási vásárok szervezése és lebonyolítása; oktató játékok szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; online képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; összejövetelek szervezése az

oktatás területén; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; óvodák; óvodás oktatás; pályaválasztási

vizsgálatok, tesztek; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakmai átképzés; szakmai

felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tanfolyamok

szervezése; személyiségfejlesztő tréning; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; találkozók szervezése és

lebonyolítása az oktatás területén; tanárképzési szolgáltatások; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése;

tornatermek rendelkezésre bocsátása; továbbképzés; üzleti oktatási szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos képzési

szolgáltatások; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és

tájékoztató szolgáltatások; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák

rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése;

kulturális célú bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; önismereti műhelyek és

szemináriumok lebonyolítása; összejövetelek lebonyolítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák

szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek lebonyolítása az interneten; vetélkedők, játékok és

versenyek szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; képzés a reklámozás terén;

képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések biztosítása vállalkozások számára; képzések

tartása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú

műhelyek; képzési lehetőségek biztosítása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési

tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; korrepetálás; műhelyek szervezése; munkaköri oktatás; nyelvoktatás,

nyelvtanítás; nyelvtanfolyamok biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási célú fesztiválok

rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási

célú konferenciák szervezése; oktatási műhelyfoglalkozások lebonyolítása az üzlet területén; oktatási

 szolgáltatások dajkák számára; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára.

 43    Bölcsődék és óvodák; bölcsődék, óvodák; gyermekgondozási szolgáltatások; gyermekmegőrzési

szolgáltatások; iskolakezdés előtt napközi biztosítása; napközik biztosítása [nem iskolai]; tanítás után (délutáni)

 napközi biztosítása.

 ( 111 )  231.854

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00256

 ( 220 )  2020.01.28.

 ( 732 )  Reign Beverage Company LLC, Los Angeles (US)

 ( 300 )  88/568170 2019.08.06. US

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REIGN INFERNO

 ( 511 )   32    Energiaitalok; sportitalok; üdítőitalok.

 ( 111 )  231.855

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00521

 ( 220 )  2020.02.19.

 ( 732 )  Zóka-Dani József, Pécs (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, időleges szállásadás.

 ( 111 )  231.856

 ( 151 )  2020.07.10.

 ( 210 )  M 20 00531

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  Gulyás Dániel, Göd (HU)

 Baumann Bence, Alsó Göd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alkalmi cipők; bakancsok, csizmák; cipők; derékszíjak, övék; edzőcipők, sportcipők; esküvői ruhák;

farmerek; farmerruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi ruházat; férfi, női és gyermek

ruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; ingek; jelmezek, kosztümök; kalapáruk;

kismama ruházat; koszorúslány ruhák; kötényruhák, ingruhák; lábbelik; nadrágok; női alkalmi ruhák; női ingek,

blúzok; női kosztümök; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök;

pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pulóverek; rövid nadrágok, shortok; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek;

 sálak [ruházati cikkek]; sapkák; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.

 ( 111 )  231.857

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00533

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  Bussy Szilvia, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; ásványvizek gyógyászati használatra; biocidok;

bőrkeményedés elleni készítmények; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények;

élelmi rostok; elsősegély dobozok, feltöltve; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek,

antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fogyasztó tabletták; gyógyászati célra alkalmas,

fagyasztva szárított élelmiszerek; immunerősítők; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva; kötszerek; kötszer,

 mullpólya, sebkötő géz; lenmag étrend-kiegészítők; orvosi kötszerek; vattapálcikák gyógyászati célokra.

 10    Aeroszolos adagolók orvosi használatra; állatorvosi készülékek és eszközök; a mozgást segítő kerekes

járóeszközök; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elektrokardiográfok; elemzőkészülékek

gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra (1); fecskendők gyógyászati használatra (2);
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fülpiszkálók; gipszkötések, kötszerek ortopédiai célokra; gyógyászati készülékek és eszközök; hőmérők

gyógyászati célokra; hűtőtapaszok gyógyászati célokra; inhaláló készülékek; injekciós fecskendők (1); injekciós

fecskendők (2); kesztyűk gyógyászati használatra; kineziológiai szalagok; koleszterinszint-mérők; orrszívók;

óvszerek; rugalmas kötszerek; spatulák gyógyászati célokra; speciálisan gyógyászati célokra készült ágyak;

speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok; speciális táskák/tartók, orvosi eszközöknek; spirométerek

(orvosi készülékek); testösszetétel-mérők; tűk orvosi használatra; vércukorszint-mérők; vérnyomásmérő

 készülékek (1); vérnyomásmérő készülékek (2); vérvizsgáló készülékek.

 ( 111 )  231.858

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00645

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  SZT-Work Hun Kft., Pilisvörösvár (HU)

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

 ( 541 )  SKPSHOP

 ( 511 )  35    Online kiskereskedelmi szolgáltatások, online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások és csomagküldési

kiskereskedelmi szolgáltatások; mindezek hajápolási termékekkel, hajápolási eszközökkel, hajfestési

termékekkel, szépségápolási kellékekkel, testápolási és szépségápolási eszközökkel, kozmetikai termékekkel,

kozmetikai eszközökkel, fodrászkellékekkel és eszközökkel, valamint ruházati termékekkel, ruházati

 kiegészítőkkel, táskákkal és esernyőkkel kapcsolatosan.

 ( 111 )  231.859

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00377

 ( 220 )  2020.02.06.

 ( 732 )  Glia Kutatás - Fejlesztési Innovációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pátzay Péter Pál, NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai, szépségápolási

 készítmények; kozmetikai szerek.

 ( 111 )  231.861

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00261

 ( 220 )  2020.01.28.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 )  DonnaHAIR

 ( 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 élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

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

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek
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 (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].

 ( 111 )  231.862

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00262

 ( 220 )  2020.01.28.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 )  AURISCLEAN

 ( 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 élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  231.863

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00374

 ( 220 )  2020.02.06.

 ( 732 )  Diagon GmbH, Siegendorf (AT)

 ( 740 )  Szabó Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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; fertőtlenítőszerek.

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

 digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; számítógépek és számítógépes perifériák.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

 ( 111 )  231.871

 ( 151 )  2020.07.07.

 ( 210 )  M 20 00525

 ( 220 )  2020.02.19.

 ( 732 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRENUDOL

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  231.874

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03179

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  ROSALIA HÁZ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lantos Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés.

 ( 111 )  231.876

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03860

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Takács Nóra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Aromaterápiás olajokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fodrászati termékekkel és

felszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyászati segédeszközökkel és

berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajszárító berendezésekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajszárítókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

higiénés eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; illatszerek és parfümökkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai ásványi és növényi olajokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; manikűr- és pedikűreszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; masszázs berendezéssekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; masszázs

termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi eszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; orvosi gépek és berendezésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; otthonápolás és rehabilitáció eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

otthonápolási termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és életvitelt segítő

eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; rehabilitációs és gyógytorna termékekkel
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kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis-

 és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fodrászképzés; kozmetikai, szépségápolási oktatás; sminkes

képzés; személyi stílustanácsadás oktatás; szépségápolási, kozmetikai oktatás; szórakoztató bemutatók szervezése

 és lebonyolítása stílussal és divattal kapcsolatban.

 44    Bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások;

emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrászszalon szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai és plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai szolgáltatások;

kozmetikai kezelések; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat;

kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; manikűr és pedikűr

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás; otthoni manikűrszolgáltatások; sminkelési tanácsadás és

annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási

szolgáltatások online vagy személyesen; szépségápolás; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy

fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;

tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés

 területén.

 45    Divattal kapcsolatos információk nyújtása; személyi stílustanácsadás; személyre szabott divattanácsadási

szolgáltatások; színtanácsadás személyre szabott stílustanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan;

 színtanácsadással kiegészített személyi stílustanácsadás.

 ( 111 )  231.877

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03851

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Mocsár Rozália Zsuzsanna, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Mágnesek, mágnesezők, lemágnesezők (mágnesek, mágnesfóliák).

 ( 111 )  231.878

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03846

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Sudárné Boros Erzsébet Ilona, Győrújfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Gyógynövényekből készült szörpök, szirupok; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok
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készítéséhez; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; üdítőitalok; szörpök [alkoholmentes italok];

szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szirupok

 üdítőkhöz; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez.

 ( 111 )  231.879

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03712

 ( 220 )  2019.12.06.

 ( 732 )  Sanofi Pasteur, Lyon (FR)

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

 ( 541 )  IMOVAX

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vakcinák.

 ( 111 )  231.880

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03861

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Takács Nóra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati szolgáltatások;

emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrászszalon szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai és plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai szolgáltatások;

kozmetikai kezelések; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat;

kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; manikűr és pedikűr

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadás; otthoni manikűrszolgáltatások; sminkelési tanácsadás és

annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási

szolgáltatások online vagy személyesen; szépségápolás; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy

fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban;

tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés

 területén.

 ( 111 )  231.883

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03575

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  Karlovarské minerální vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)

 ( 300 )  556580 2019.06.13. CZ

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mattoni 1873 Sources and tastes of Europe

 ( 511 )   30    Tea, tea alapú italok.

 32    Ásványvizek; forrásvizek; asztali vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavas italok, gyümölcslevek

(alkoholmentes italok); szirupok italok készítéséhez; szirupok limonádékhoz; ízesített ásványvizek és más

alkoholmentes italok; készítmények ásványvíz készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek (ásványi vagy nem

ásványi); gyümölcs- vagy zöldséglevek (italok); alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségitalok; szénsavas vizek;

gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok
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 készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.

  35    Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.

 ( 111 )  231.887

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 02904

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  Danubiana Kft., Bonyhád (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Danubiana Hercegnő

 ( 511 )   33    Borok, pezsgőborok.

 ( 111 )  231.888

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 02903

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  Danubiana Kft., Bonyhád (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Danubiana Herceg

 ( 511 )   33    Borok, pezsgőborok.

 ( 111 )  231.889

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03714

 ( 220 )  2019.12.06.

 ( 732 )  Baltavári Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  231.894

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03650

 ( 220 )  2019.12.02.

 ( 732 )  Szikrai Borászati Kft., Nyárlőrinc (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pezsgő.

 ( 111 )  231.895

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03670

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Dr. Daróczi János, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikusok

 szolgáltatásai; szemészeti szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.896

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03674

 ( 220 )  2019.12.03.

 ( 732 )  Hohnstädt Markus, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Közösségi sportrendezvények szervezése; sportrendezvények lebonyolítása.

 ( 111 )  231.899

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03792

 ( 220 )  2019.12.13.

 ( 732 )  IT.DOT Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  CoolerMounter

 ( 511 ) 9    Elektronikus tájékoztató táblák, elektronikus hűthető információs eszközök, hűthető elektronikus peron

 információs tábla.

 ( 111 )  231.901

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03805

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Temesvári Dávid László, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Baseball sapka; pólók; pulóverek; sport sapkák és baseball sapkák.

 41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése;

 zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

 ( 111 )  231.902

 ( 151 )  2020.07.15.

 ( 210 )  M 19 03806

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  dr. Szócska Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; applikációs szoftver; letölthető alkalmazások mobil

eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások; mobiltelefon applikációk; oktatási számítógépes

alkalmazások; oktatási táblagép alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek; szoftver táblagépekhez; szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

 táblagép applikációk.

 44    Online orvosi szolgáltatások; orvosi információs szolgáltatások; orvosi információs szolgáltatások online

felületen keresztül; orvosi szolgáltatások online felületen keresztül; orvosi szolgáltatásokról online információ

 szolgáltatások.

 ( 111 )  231.909

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00092

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Bölcső Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Családvédelemmel, gyerekvédelemmel, örökbefogadással kapcsolatos képzések szervezése és lebonyolítása;

családvédelemmel, gyerekvédelemmel, örökbefogadással összefüggő konferenciák, tanácskozások,

 előadássorozatok szervezése és lebonyolítása; egyéni gyerekvédelmi tanácsadások.

 45    Örökbefogadás; ellehetetlenült élethelyzetű várandós anyák problémáinak segítése; a megszületett gyermek

sorsának rendezésében segítségnyújtás; örökbefogadást elősegítő tevékenység, kapcsolatfelvétel előkészítése,

nyilvántartás vezetése, tanácsadás; ellehetetlenült élethelyzetű várandós anyák segítése, támogatása, anyaotthon

 működtetése; örökbefogadással kapcsolatos jogi tanácsadás.

 ( 111 )  231.910

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00226

 ( 220 )  2020.01.27.

 ( 732 )  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Filmforgalmazás, filmszakmai képzések, filmszínházi előadások, filmbemutatók, kiadványszerkesztés,

filmgyártás, filmrendezés, filmstúdiók, forgatókönyvírás, gyakorlati képzések, konferenciák szervezése és

lebonyolítása, könyvkiadás, könyvtári szolgáltatások, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

múzeumi szolgáltatások, nem letölthető filmek biztosítása, digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, oktatás biztosítása, pályaválasztási tanácsadás,

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 111 )  231.911

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00230

 ( 220 )  2020.01.27.

 ( 732 )  Sasváriné Dr. Hertelendy Márta, Hajmáskér (HU)

 ( 541 )  Dr. Hertelendy

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.
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5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  231.912

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00233

 ( 220 )  2020.01.27.

 ( 732 )  Heineken Hungária Zrt., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  231.913

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00369

 ( 220 )  2020.02.05.

 ( 732 )  Papp György, Szeged (HU)

 ( 541 )  CapsiCare

 ( 511 )  5    Növényvédőszerek, növénytápláló készítmények.

  29    Tej és tejtermékek.

  30    Péksütemények, cukrászsütemények, kekszek.

  32    Alkoholmentes italok, gyümölcslevek, energiaitalok.

 ( 111 )  231.914

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03482

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PROVARIS Varga & Partners Ügyvédi Társulás Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

 ( 541 )  welovebudapest

 ( 511 )  9    Szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

  16    Nyomdaipari termékek.

  35    Reklámozási és promóciós szolgáltatások; eseménymarketing.

  41    Online sajtótermék megjelentetése; online kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  231.915

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 19 03483

 ( 220 )  2019.11.15.

 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PROVARIS Varga & Partners Ügyvédi Társulás Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

 ( 541 )  welovebalaton

 ( 511 )  9    Szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver.

  16    Nyomdaipari termékek.
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  35    Reklámozási és promóciós szolgáltatások; eseménymarketing.

  41    Online sajtótermék megjelentetése; online kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  231.916

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00094

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  231.917

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00201

 ( 220 )  2019.06.20.

 ( 732 )  Viriyapattana Company Limited, Bangkok (TH)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Mandulatej; mandulatej-alapú italok; por alakú szójabab italokhoz; por alakú szójabab élelmiszerekhez való

 felhasználásra; szójatej; szójatejpor; tej.

  32    Gyümölcslevek; zöldséglevek (italok).

 ( 111 )  231.918

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00359

 ( 220 )  2020.02.05.

 ( 732 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

 ( 541 )  MITOFIT

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

 ( 111 )  231.919

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00360

 ( 220 )  2020.02.05.
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 ( 732 )  Judik Csaba, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  JUDIK SAJTMŰHELY

 ( 511 )  29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; fokhagymás vajak; kevert vaj; koncentrált, sűrített vaj; mézes

vaj; tisztított vaj; vaj; vajkészítmények; vajkrém; érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss fehér

puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem érlelt sajtok; friss sajt; füstölt sajt; fűszereket tartalmazó sajtok;

fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kemény sajt; kenhető sajtok; lágy sajtok; penésszel érlelt sajt; puhára érlelt

sajt; reszelt sajt; sajtfondü; sajtkeverék; sajtalapú rágcsálnivalók; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok; sajtok

mártás formájában; sajtok szarvasgombával; sajttermékek; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú italok; joghurtból készült italok; joghurtok;

cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; túró; tejföl; magas zsírtartalmú tejszín; tejszín; tejszín [tejtermékek];

tejszínhab; tejszínhabok; kakaós tejitalok; kefir [tejes ital]; csokoládéval ízesített tejalapú italok; ízesített tej;

ízesített tejitalok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; kávét tartalmazó tejalapú italok; tejalapú desszertek;

 tejalapú italok; ghí.

 ( 111 )  231.920

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00373

 ( 220 )  2020.02.06.

 ( 732 )  Tóth-Ikló Mecséri Alexandra, Kartal (HU)

 ( 740 )  dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  231.921

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00500

 ( 220 )  2020.02.17.

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)

 ( 740 )  Dr. Kósa Apollónia, Kiskunfélegyháza

 ( 541 )  OccuCalm

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra; szemcseppek; szemészetben

használt gyógyszerészeti készítmények; szemészeti készítmények; szemápoló folyadékok, oldatok gyógyászati

 használatra; szemvizek; szemnedvesítő készítmények.

 ( 111 )  231.922

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00501

 ( 220 )  2020.02.17.

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)

 ( 740 )  Dr. Kósa Apollónia, Kiskunfélegyháza

 ( 541 )  SeeVis

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra; szemápoló folyadékok, oldatok

gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; szemcseppek;

szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; szemészeti készítmények; szemnedvesítő készítmények;

 szemvizek.
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 ( 111 )  231.923

 ( 151 )  2020.07.16.

 ( 210 )  M 20 00506

 ( 220 )  2020.02.18.

 ( 732 )  HOVÁNY Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 )  Dominátor

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

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

 ( 111 )  231.930

 ( 151 )  2020.07.20.

 ( 210 )  M 20 00202

 ( 220 )  2020.01.24.

 ( 732 )  Rózsa Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  ervsz

 ( 511 )  45    Domain nevek bejegyzése; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek

regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális

számítógépes hálózaton; domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton

[jogi szolgáltatás]; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; domainnév-bejegyeztetési

 szolgáltatások; internetes domain-nevek bérbeadása.

 ( 111 )  231.931

 ( 151 )  2020.07.20.

 ( 210 )  M 20 00240

 ( 220 )  2020.01.27.

 ( 732 )  Medicop Egészség Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Farnadi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Pszichológus [szolgáltatások].

A rovat 90 darab közlést tartalmaz. 
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