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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14. 

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek 

79 
 

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 03182

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  SWISS MEDICAL HUNGARY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 03183

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  SWISS MEDICAL HUNGARY Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 20 00024

 ( 220 ) 2020.01.07.

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

 ( 740 )  Krankovics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BUDAPESTER ZEITUNG

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek, újságok, folyóiratok, magazinok, hírlevelek, naptárak, plakátok, poszterek,

 szórólapok, reklámanyagok, könyvek, tanítási és oktatási anyagok; fényképek.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; promóciós -és marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

kereskedelmi-kulturális-sport-karitatív és reklámcélú események és rendezvények szponzorálása; hirdetési- és

reklámanyagok, reklámszövegek előállítása, terjesztése, valamint ezekhez kapcsolódó kereskedelmi ügyletek és

 szolgáltatások.

 41    Kiadói szolgáltatások, újságok, folyóiratok, magazinok, könyvek és egyéb kiadványok kiadása; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek, folyóiratok, magazinok, hírlevelek és egyéb kiadványok publikálása;

riportok, értékelések, beszámolók és interjúk készítése; nem reklámcélú szövegek publikálása; fényképészet;

 fotóriportok készítése; fordítás és tolmácsolás.

 ( 210 ) M 20 00681

 ( 220 ) 2020.03.03.

 ( 731 )  Szűcs Márk, Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 00937

 ( 220 ) 2020.04.03.

 ( 731 )  Boranal Kft., Sárospatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, illetve bor alapú italok.

 ( 210 ) M 20 00962

 ( 220 ) 2020.04.06.

 ( 731 )  VITAMED PHARMA Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Havas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

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

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

 ( 210 ) M 20 00972

 ( 220 ) 2020.04.07.

 ( 731 )  ANHUI HUAMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., Hefei, Anhui (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; üzletvitel sportolók számára; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; nagy- és

kiskereskedelmi szolgáltatások fitnesztermékekre, szívritmusmérő elektronikus eszközökre, elektronikus

chipekre, mérlegekre, intelligens órákra, órákra, fejhallgatókra és fülhallgatókra, orvosi, gyógyászati célra

szolgáló karkötőkre, hordozható aktivitásmérőkre, véroxigént-, vérnyomást-, alvást és hőmérsékletet ellenőrző

hordozható aktivitásmérőkre, ruházatra és futópadokra vonatkozóan; online nagy- és kiskereskedelmi

szolgáltatások fitnesz termékekre, szívritmusmérő elektronikus eszközökre, elektronikus chipekre, mérlegekre,

intelligens órákra; órákra, fejhallgatókra és fülhallgatókra,orvosi, gyógyászati célra szolgáló karkötőkre,

hordozható aktivitásmérőkre, véroxigént-,vérnyomást-, alvást és hőmérsékletet ellenőrző hordozható

 aktivitásmérőkre, ruházatra és futópadokra vonatkozóan.
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 ( 210 ) M 20 01473

 ( 220 ) 2020.05.27.

 ( 731 )  Lakoczky Nóra, Budapest (HU)

 ( 541 ) POPCAM

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; marketing szolgáltatások; hangfelvételek

 gyártása marketing célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; digitális marketing.

 ( 210 ) M 20 01586

 ( 220 ) 2020.06.06.

 ( 731 )  Fu Huihong, Drobollach (AT)

 ( 740 )  Dr. Pardavi László, Győr

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 01727

 ( 220 ) 2020.06.18.

 ( 731 )  Rátkai Zsolt, Erdőhorváti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előadóművészeti

fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése

szórakoztatási célokra; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek

szervezése; koncerttermek, varieték; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; partik

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

partiszervezési szolgáltatások; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási és szabadidős létesítmények

biztosítása; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése];

szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; szórakoztató célú
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rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató szolgáltatások;

születésnapi party- rendezvény szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; zenei

 rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 20 01734

 ( 220 ) 2020.06.19.

 ( 731 )  GOTAXI SOLUTIONS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   39    Szállítás; taxi szolgáltatások; taxifuvarozás (személyfuvarozás); sofőrszolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 01827

 ( 220 ) 2020.06.25.

 ( 731 )  Novotrading Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Ácsfúrók; ágvágók, árak [szerszámok]; árokásók [kéziszerszámok]; ásók, ásóeszközök [kéziszerszámok];

bővítőfúrók [kéziszerszámok]; csákányok, fejtőkalapácsok [kéziszerszámok]; csavarhúzók [kéziszerszámok];

csavarkihajtók [kézi működtetésű szerszámok]; csavarkulcsok [kéziszerszámok]; csavarkulcsok, csőkulcsok;

csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok]; csavarmenetvágók [kéziszerszámok]; csempevágók [kézi

működtetésű szerszámok]; csipeszek, fogók; csípőfogók [fogóvágók]; csiszolókorongok; csővágó eszközök;

csővágók [kéziszerszámok]; dobozvágó kések; döngölők [kéziszerszámok]; dörzsárak, lyuktágítók;

drótcsupaszítók [kéziszerszámok]; drót- és fémszalag-feszítők [kéziszerszámok]; drótkefék [kézi működtetésű

szerszámok]; dugarozóvasak, tömítővasak; dugókulcsok [kéziszerszámok]; élezőkorongok [kéziszerszámok];

expanderek [kéziszerszámok]; fakalapácsok [kéziszerszámok]; faltörő kosok [kéziszerszámok]; fejszék;

fejtőkések, faragókések [kéziszerszámok]; fenőeszközök; feszítővasak, emelőrudak; fogók, csipeszek; fúrófejek

[kéziszerszámok]; fúrófejek [kéziszerszámok részei]; forgó szerszámok [kézi működtetésű szerszámok];

franciakulcsok, állítható csavarkulcsok; fúrók [kéziszerszámok]; fúróperselyek; fúrótartók [kéziszerszámok];

fűnyírók [kéziszerszámok]; fűrészek [kéziszerszámok]; fűrészkeretek; fűrészlapok [kéziszerszámok részei];

gerebenek [kéziszerszámok]; gereblyék [kéziszerszámok]; gérvágó ládák [kéziszerszámok]; gyaluk; gyaluvasak,

gyalupengék, gyalukések; gyémántok üvegvágáshoz [kéziszerszámok részei]; gyepszellőztetők [kéziszerszámok];

gyepszélvágók [kézi működtetésű szerszámok]; gyomirtó eszközök [kéziszerszámok]; gyomláló villák

[kéziszerszámok]; gyűrűs csapmérő vasak, csavarmenetvágó lemezek; harapófogók [kéziszerszámok];

hasítóbárdok; hobbi kések (szikék); homok gereblyék; hornyoló fejszék; hornyoló vésők; horonygyaluk;

hosszabbítók menetfúrók támasztókarjához; imbuszkulcsok; jégvágók, jégcsákányok; kalapácsok

[kéziszerszámok]; kandalló fújtatók [kéziszerszámok]; kaparókések [kéziszerszámok]; karikavágók

[kéziszerszámok]; kaszagyűrűk; kaszakövek; kaszanyelek; keretek kézifűrészekhez; keretes fűrészek, ívfűrészek;

kések; késnyelek; keverőpálcák festékkeveréshez; kézi autóemelők; kézi csiszolóeszközök; kézi működtetésű

dekopírfűrészek; kézi szivattyúk; kézzel működtetett kerti szerszámok; kézzel működtetett kéziszerszámok; kézi

működtetésű polírozó szerszámok; kisméretű sarlók; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; kombinált fogók;

kovácskalapácsok [kéziszerszámok]; kőműves kalapácsok; köszörűkövek, fenőkövek; kőtörő kalapácsok,

nagykalapácsok; lapátok [kéziszerszámok]; levegőpumpák, kézi; lyukasztók [kéziszerszámok]; marók

[kéziszerszámok]; menetfúrók, menetvágók [kéziszerszámok]; menetvágók [kéziszerszámok]; metszőkések;

metszőollók; metszőollók, kerti ollók; mezőgazdasági eszközök, kézzel működtetett; nehéz fakalapácsok, balták
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[kéziszerszámok]; nem elektromos csavarhúzók; nyelek kézi szerszámokhoz; nyeles vésők; nyírógépek

[kéziszerszámok]; nyíróollók, vágógépek; ollók; pengeélező eszközök; pengék [kéziszerszámok]; piszkavasak;

pisztolyok [kéziszerszámok]; polírozó korongok [kéziszerszámok]; pontozók [kéziszerszámok]; racsnis

hajtókarok [kéziszerszámok]; racsnis kulcsok [kéziszerszámok]; reszelők [kéziszerszámok]; reszelők, ráspolyok

[szerszámok]; satuk [kéziszerszámok]; spatulák [kéziszerszámok]; számbeütő szerszámok; szegecselőgépek

[kéziszerszámok]; szegecselő kalapácsok [kéziszerszámok]; szegecselők [kéziszerszámok]; széles fejszék,

szekercék, bárdok; szemcséző, doroszoló kalapácsok; szerszámtartó kötények; szerszámtartók; szorítók

[kéziszerszámok]; szorítókeretek ácsok vagy asztalosok részére; szögkiszedők [kéziszerszámok]; szögmérők

[kéziszerszámok]; talajelőkészítő szerszámok [kéziszerszámok]; tömítőpisztolyok; üregező, vájatkészítő fúrófejek

[kéziszerszámok részei]; üvegvágók; vágóeszközök [kéziszerszámok]; vágópengék; vágórudak [kéziszerszámok];

vágókorongok, vágókerekek [kéziszerszámok]; vágószerszámok; vakolókanalak, ültetőkanalak, kőműveskanalak;

ványoló-, kallózó-, döngölőszerszámok [kézi]; vasvillák, mezőgazdasági villák; vésőszerszámok, gravírozó

eszközök [kéziszerszámok]; vezetőhuzalok, mérődrótok [kéziszerszámok]; zsebkések, bicskák; zsinórverők

 [szerszámok].

9    Ácsvonalzók, famérő lécek; derékszögű vonalzók méréshez; feszültségvizsgálók; frekvenciamérők;

hordozható mérőszalagok; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérőberendezések; mérőeszközök; mérőléc;

mérőszalagok; szögmérők [mérőműszerek]; mérőeszközök, mértékek; mérőműszerek digitális kijelzővel; libellák,

 vízmértékek; vízszintezők, vízmértékek; tolómérők, tolómércék.

 ( 210 ) M 20 01829

 ( 220 ) 2020.06.25.

 ( 731 )  Zenobia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Nahari Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hotel Alexandre

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

 ( 210 ) M 20 01830

 ( 220 ) 2020.06.25.

 ( 731 )  Zenobia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Nahari Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Eclectico

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

 ( 210 ) M 20 01833

 ( 220 ) 2020.06.26.

 ( 731 )  Albert Csaba Attila, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékhez [huzalok, kábelek]; áramátalakítók, transzformátorok;

áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők,

fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; betörésgátló

riasztókészülékek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztosítékok; chipkártyák [integrált áramkörös

kártyák]; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csengők [figyelmeztető berendezések]; dugók, csatlakozó

aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok

[villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elektromos érintkezők; elektromos kerítések; elektromos
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kollektorok; elektromos konverterek; elektronikus interaktív táblák; elektronikus numerikus kijelzők;

elosztódobozok [elektromosság]; fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; hangátvitelre

szolgáló készülékek; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; klímaszabályozó digitális

termosztátok; lopásgátló berendezések, elektromos; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek

villamosenergia-termeléshez; neon világítások; prizmák [optika]; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; szigetelt

rézhuzalok; távirányító készülékek; töltőállomások elektromos járművekhez; világítástechnikai ballasztok

[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek

 fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók.

 11    Akváriumi világítótestek; beltéri állólámpák; biztonsági lámpák; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a

levegő tisztításához; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromos

fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák;

fejlámpák; foglalatok elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; gömblámpák; hűtőszabályozó szelepek

[fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hő visszanyerő berendezések; hűtőberendezés;

ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez; izzószálak elektromos

izzókba, lámpákba; izzószálas égők; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák;

lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1);

lámpák járművekhez (2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák

motorkerékpárokhoz; lámpák világításra; LED-diódás világító berendezések; légkondicionáló berendezések;

légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; mennyezetvilágítások, mennyezeti

lámpák; napkollektorok [fűtés]; reflektor lámpák; spotlámpák; szellőző [légkondicionáló] berendezések és

készülékek; szűrők légkondicionálókhoz; utcai lámpák; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei];

 világító berendezések és készülékek; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2).

 37    Betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; csővezetékek építése és karbantartása; elektromos

berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos járművek

újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; kábelfektetési

szolgáltatások; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; raktárak építése és javítása; villanyszerelők

 által nyújtott szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01835

 ( 220 ) 2020.06.26.

 ( 731 )  Vida Péter Pál, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 20 01859

 ( 220 ) 2020.06.29.

 ( 731 )  Dr. Besnyő László, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kell egy hét együttlét, Diáksziget!

 ( 511 )  41    Hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; közösségi kulturális rendezvények szervezése; különleges

rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori,

promotor szolgáltatások); szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;
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zenei rendezvények szervezése; vállalati rendezvények (szórakoztatás); jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató,

sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások

szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató

 rendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.

 ( 210 ) M 20 01926

 ( 220 ) 2020.07.07.

 ( 731 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MPL CsomagPont

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 20 01944

 ( 220 ) 2020.07.08.

 ( 731 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; aludttej; aludttej, alvadt tej; aludttejek; cottage cheese [túrószerű

sajtfajta]; fermentált sült tej; joghurt; joghurtból készült italok; joghurtok; kefir [tejes ital]; magas fehérjetartalmú

tej; milk shake-ek [tejturmixok]; sajtok; lágy sajtok; kenhető sajtok; friss fehér puha sajtok; friss, nem érlelt

sajtok; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; sűrített tej; tej; tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó;

tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín

[tejtermékek]; tejtermékek; túró; túró [quark]; túrókészítmények; vaj; vajkrém; ízesített tejkészítmények; író- és

 permeátum alapú italok; író; tejszínkészítmény; sajtkészítmények; ömlesztett sajtok.

 ( 210 ) M 20 01994

 ( 220 ) 2017.06.02.

 ( 731 )  MAN Holding S.A.L., Ashrafieh (LB)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; kikötőépítés; útépítés.

 ( 210 ) M 20 02003

 ( 220 ) 2020.07.14.

 ( 731 )  Automobil Vegyi Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ablaküveg elhomályosodását megakadályozó készítmények; alkoholok ipari felhasználásra; csavarlazító

folyadék; desztillált víz; detergens adalékok benzinhez; etil-alkohol; fékfolyadékok; gumiabroncs belsők

javítására szolgáló összetételek; gumiabroncsok javítására szolgáló készítmények; fagymentesítő szerek;

jégoldók; kémiai adalékok, adalékanyagok üzemanyagokhoz; kőolaj diszpergáló szerek; motor-koromtalanító

vegyszerek; sebességváltó folyadék; sebességváltó-olaj; szilikonok; töltőanyagok autó karosszériákhoz;
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üzemanyag megtakarító készítmények; vegyszerek ipari használatra; vegyszerek autóipari felhasználásra;

 vulkanizálást gyorsító anyagok; vulkanizálószerek.

3    Autóápolási szerek; autóápolási folyadékok; alkatrészmosó szerek; dobozos sűrített levegő tisztítási és

portalanítási célokra; folteltávolítók, folttisztító készítmények; hűtőtisztító szerek; légfrissítők gépjárművekbe;

légkondicionáló tisztítófolyadékok; légkondicionáló tisztító aeroszolok; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási

műveletekhez és nem gyógyászati használatra; olajok tisztítási és ápolási használatra, nem emberi felhasználásra;

rozsdaeltávolítók; szélvédő tisztítófolyadékok; tisztítószerek háztartási felhasználásra; tisztítószerek autóipari

 felhasználásra; tisztítószerek ipari felhasználásra; légfrissítők; légfrissítők gépjárművekbe.

 4    Kenőanyagok; motorolajok; zsírok ipari felhasználásra.

 ( 210 ) M 20 02005

 ( 220 ) 2020.07.14.

 ( 731 )  Fullspektrum Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Elektronikus magazinok kiadása.

 ( 210 ) M 20 02009

 ( 220 ) 2020.07.14.

 ( 731 )  KISS B. Ker. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vásárosnamény (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej; hús.

  32    Gyümölcslevek [italok].

  33    Pálinka.

 ( 210 ) M 20 02010

 ( 220 ) 2020.07.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 02012

 ( 220 ) 2020.07.15.

 ( 731 )  HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HUMAX

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;
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gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 20 02013

 ( 220 ) 2020.07.15.

 ( 731 )  HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HYMACELL

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 20 02014

 ( 220 ) 2020.07.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.
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6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;

cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;

jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzöpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket

 magába foglaló, fém tetőszerkezetek.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek

 19    Nem fém anyagok, építéshez és építkezéshez; nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

 bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása;

elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és

szélturbinák javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és

áramellátó rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos

szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések

karbantartáshoz és javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése;

áramfejlesztők javítása és karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése;

áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése;

áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe

helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és

berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések

 javítása vagy karbantartása.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40    Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából

történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló

energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.

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

 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.

 ( 210 ) M 20 02015

 ( 220 ) 2020.07.15.

 ( 731 )  HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LECTINO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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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); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 20 02017

 ( 220 ) 2020.07.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;

cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;

jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzöpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket

 magába foglaló, fém tetőszerkezetek.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek

 19    Nem fém anyagok, építéshez és építkezéshez; nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

 bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása;

elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és
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szélturbinák javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és

áramellátó rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos

szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések

karbantartáshoz és javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése;

áramfejlesztők javítása és karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése;

áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése;

áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe

helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és

berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések

 javítása vagy karbantartása.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40    Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából

történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló

energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.

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

 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.

 ( 210 ) M 20 02018

 ( 220 ) 2020.07.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; elektromos energia.

6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;

cégtáblák, cégérek fémből; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem világítóak és nem mechanikusak;

jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzöpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket

 magába foglaló, fém tetőszerkezetek.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek

 19    Nem fém anyagok, építéshez és építkezéshez; nem fém merev csövek építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

 bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; elektromos vezetékek felújítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások;

elektromos és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása;
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elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos generátorok és

szélturbinák javítása; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elektromos világító- és

áramellátó rendszerek üzembe helyezése; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos

szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; mechanikus és villamos berendezések

karbantartáshoz és javításához kapcsolódó tanácsadás; áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése;

áramfejlesztők javítása és karbantartása; áramfejlesztő berendezések, generátorok üzembe helyezése;

áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések szervizelése;

áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe

helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és

berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és berendezések

 javítása vagy karbantartása.

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40    Áramfejlesztés; elektromos áram fejlesztése; áram előállítás napenergiából; gáz- és áramfejlesztés;

áramfejlesztés geotermikus energiából; áram szélenergiából való előállítása; elektromos áram hullámenergiából

történő előállítása; energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; megújuló

energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások; elektromos áram szén-dioxid leválasztás és tárolás útján történő előállítása.

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

 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.

 ( 210 ) M 20 02034

 ( 220 ) 2020.07.16.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 02103

 ( 220 ) 2020.07.21.

 ( 731 )  Kerecsen Ügyvédi Iroda 50%, Budapest (HU)

 Farkas Dominika Ügyvédi Iroda 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kerecsen Éva Kinga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Cégbejegyzési szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fényképek használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi

szolgáltatások]; filmekhez, televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások];

filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi tanácsadás]; filmes, televíziós, színházi és zenei
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produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások;

információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi

szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk összeállítása; jogi képviseleti szolgáltatások;

jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatási szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi

segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és

bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és

konzultáció; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és megadásával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; professzionális tanácsadó szolgáltatások a szellemi

tulajdonjoggal kapcsolatban; rajzfilmszereplők licensz jogának megvásárlása [jogi szolgáltatások];

szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítástechnikai szoftverek engedélyezése [jogi

szolgáltatások]; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek

licenszelése; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon

kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;

szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások; tulajdon átruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; ügyvédi

szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyekhez

 fűződő jogok érvényesítése; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 02127

 ( 220 ) 2020.07.23.

 ( 731 )  Sivák Henrik, Pécs (HU)

 ( 541 ) henrik's

 ( 511 )   25    Baseball sapkák; felsőruházat.

 ( 210 ) M 20 02138

 ( 220 ) 2020.07.24.

 ( 731 )  Kifli.hu Shop Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kifli.hu

 ( 511 )   40    Étel- és italkezelés.

  43    Vendéglátás; ételek és italok kiszállítása azonnali fogyasztásra.

 ( 210 ) M 20 02139

 ( 220 ) 2020.07.24.

 ( 731 )  Kifli.hu Shop Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Étel- és italkezelés.

  43    Vendéglátás; ételek és italok kiszállítása azonnali fogyasztásra.

 ( 210 ) M 20 02140
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 ( 220 ) 2020.07.24.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai krémek; bőrápoló kozmetikumok.

 5    Bőrkeményedés elleni készítmények.

 ( 210 ) M 20 02142

 ( 220 ) 2020.07.24.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fogyasztó tabletták; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 20 02143

 ( 220 ) 2020.07.24.

 ( 731 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Mésztartalmú készítmények gyógyszerészeti használatra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fitoterápiás

készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; gyógyszerészeti készítmények; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 02186

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Honvéd FC Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02190

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Abdulgaffar Yildirim, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Baumgartner Péter, Budapest

 ( 541 ) KEBABTIME

 ( 511 )   29    Hús és hústermékek; húsok.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 02193

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Dorogi Éva, Zsira (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek; ízesített ásványvíz; szénsavas ásványvíz; forrásvíz; alkoholmentes, ízesített szénsavas italok;

 alkoholmentes szénsavas italok.

 ( 210 ) M 20 02222

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  Forrai Lea Hanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. L. Horváth Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló papírdobozok; karton- vagy papírdobozok; papírdobozok; papírdobozok csomagolás

 céljára; papírdobozok csomagoláshoz; papírdobozok tárolásra; papír és karton.

  30    Gyümölcsös édességek.

 31    Friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; bogyók [friss gyümölcsök]; friss bio gyümölcsök;

friss gyümölcs elrendezése; friss gyümölcs válogatás; friss gyümölcsök; friss gyümölcsök és zöldségek; friss
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trópusi gyümölcsök; mandarinok [gyümölcs, friss]; vegyes gyümölcs [friss]; friss gyümölcsök és zöldségek, friss

 fűszernövények.

 ( 210 ) M 20 02223

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  Dr. Csókay Gergely Soma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceniné Dr. Lamos Andrea, Budapest

 ( 541 ) 4BRO

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 02227

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  Mnyeréné Hegedűs Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth Krisztián Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 02228

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  Mnyeréné Hegedűs Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth Krisztián Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hetedhét

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 02233

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Időérték Oktatási, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) IDŐÉRTÉK WebPKI Audit

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 02234

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Időérték Oktatási, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) képességszövés

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; gyermekek számára nyújtott
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szórakoztató szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; gyermekek szellemi

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02236

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Kovács Ernő Imre, Apátfalva (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; sport- és kulturális tevékenységek; edzési [fitnesz] tanácsadási

 szolgáltatások; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások.

 44    Táplálkozási tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási információk

 nyújtása; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 20 02264

 ( 220 ) 2020.08.03.

 ( 731 )  FLASH SOLUTION Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki jelentések készítése; mérnöki megvalósíthatósági tanulmányok;

mérnöki munkák; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; mérnöki

projekttanulmányok; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; műszaki, mérnöki

 felmérések; műszaki mérnöki tevékenység.

 ( 210 ) M 20 02268

 ( 220 ) 2020.08.03.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 628-2020 2020.03.13. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

 ( 541 ) MOSE

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

 ( 210 ) M 20 02269

 ( 220 ) 2020.08.03.

 ( 731 )  BORD Építész Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás].

 42    Beltéri dekoráció tervezése; divattervezés; építési tervkészítés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

ipari formatervezés; mérnöki szolgáltatások, munkák; építészeti konzultáció; felhőalapú számítástechnika; kutatás

az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások a mérnöki tevékenységek területén; mechanikai

kutatás; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógép-programozás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftvertervezés; tudományos és
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technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; várostervezés; mérnöki

 munkával kapcsolatos mérések, földmérés; számítógépes rendszerek tervezése; minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 20 02271

 ( 220 ) 2020.08.03.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 752-2020 2020.04.01. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

 ( 541 ) Dezvir

 ( 511 )  3    Tisztítószerek háztartási használatra.

 5    Biocidok; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 20 02272

 ( 220 ) 2020.08.03.

 ( 731 )  Pete Gábor, Pécs (HU)

 ( 541 ) Marnaol

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

 eszenciaolajok.

 ( 210 ) M 20 02273

 ( 220 ) 2020.08.03.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 750-2020 2020.04.01. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

 ( 541 ) Disvir

 ( 511 )  3    Tisztítószerek háztartási használatra.

 5    Biocidok; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 20 02276

 ( 220 ) 2020.08.03.

 ( 731 )  Nyári Fruzsina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Mosás; mosodai szolgáltatások; mosogatógépek kölcsönzése; mosógépek bérbeadása; tisztítógépek

 kölcsönzése; vegytisztítás.

 ( 210 ) M 20 02278

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  Lu Jie, Budapest (HU)

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 02279

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  Márkucz Mária Erika, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Imre Márton, Szeged
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( 546 )

 ( 511 )  25    Alsónadrágok; alsónadrágok, rövid; alsószoknyák; boák; bodyk [alsóruházat]; bőrruhák;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat];

dzsekik; dzsekik bélései; egyenruhák; fátylak [ruházat]; fejdíszek [fátylak]; felsőkabátok; felsőruházat; férfi

alsóneműk; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi kabátok;

férfi fürdőnadrágok; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat;

férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; fiú ruházat; frakkok;

fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fűzők;

gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek; hajszalagok [ruházat]; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók;

harisnyanadrágok; harisnyatartós fűzők; harisnyák; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők, ingblúzok;

izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; jelmezek; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kamáslik

[lábszárvédők]; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kesztyűk [ruházat]; kezeslábasok

[felsőruházat]; készruhák; kézelők [ruházat]; kombinék [alsónemű]; kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények

[ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábszárvédők; libériák, inasruhák; matróz- és tengerészruházat; melegítő felsők;

melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik;

melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok

[ruházat]; melegítőnadrágok, melegítő alsók; mellények [ruházat]; melltartók; menyasszonyi ruhák; miseruhák,

kazulák; muffok; nadrágok; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nem elektromosan fűtött lábzsákok; női

ruhák; nyakkendők; nyaksálak [ruházat]; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok;

öltönyök; öltönyök férfiak részére; övek [ruházat]; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek;

pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák; pólóingek; pólók; papírruházat; parkák; parkák (anorákok); partedlik

(nem papírból); pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; prémsálak [szőrmék]; rövidnadrágok; rövid

együttesek [ruházat]; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövidnadrágok [ruházat]; ruhák koszorúslányoknak;

ruházati cikkek nők számára; sálak [ruházati cikkek]; rövid ujjú sportingek; ruházat gépkocsivezetőknek;

sportruházat; szoknyák; szoknyás kosztümök; szőrmebéléses kabátok; szőrméből készült ruházati cikkek;

térdnadrágok; tógák; tornaruhák; ujjatlan kesztyűk; vállkendők; vállkendők, nagykendők; vízhatlan ruházat;

zoknik; fityulák; főkötők [fejfedők]; kalap vázak; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; mantilla fátyol;

svájcisapkák, barettek; turbánok; cilinderek, kürtőkalapok; facipők; férfi és női lábbeli; alkalmi cipők; férfi

lábbeli; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; magassarkú cipők; női

lábbelik; női szandálok; sportcipők; strandlábbelik; szandálok és strandcipők; sárcipők, gumicsizmák;

síbakancsok, sícipők; spárgatalpú cipők vagy szandálok; tornacipők; zuhanyzó sapkák; tarka selyemkendők

(baboskendők); cipőfelsőrészek; cipősarkak; cipőtalpbetétek; csúszásgátlók lábbelikhez; fém cipőkellékek;

ellenzők sapkára; talpbetétek [cipőkhöz és csizmákhoz]; sapka ellenzők; rámák lábbelikhez; cipőorrok; ruhákhoz

való gallérok; levehető gallérok; magas szárú cipő felsőrészek; talpak lábbelikhez; fülvédők [ruházat]; gabardin

ruházat; nadrágkosztümök; strandruhák; szörfruházat; zoknitartók; vállpántok ruházati cikkekhez; sarokerősítés

harisnyákhoz; sarokbetétek; fűzős bakancsok, csizmák; papucsok; ruházat, lábbelik és fejfedők részei;

 ruhazsebek.

  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki tevékenység.

 ( 210 ) M 20 02281

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  HLBS s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  DHG Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NEXTERS

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

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

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás 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).

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

 ( 210 ) M 20 02282

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  HLBS s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Pannonhalma

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 ( 210 ) M 20 02288

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  Judik Csaba, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) ZARÁNDOK

 ( 511 )  29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; fokhagymás vajak; kevert vaj; sós vajak; tisztított vaj; vaj;

vajkészítmények; vajkrém; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; érlelt sajtfélék; feldolgozott sajtok; fehér lágy

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; sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok; sajtok mártás formájában;

sajtok szarvasgombával; sajtporok; sajttermékek; gyümölcsízű joghurtok; alacsony zsírtartalmú joghurtok;

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

kecsketejből készült joghurtok; túró; túrókészítmények; tejföl; magas zsírtartalmú tejszín; tejszín; tejszín

[tejtermékek]; kefir [tejes ital]; aludttej, alvadt tej; csokoládéval ízesített tejalapú italok; erjesztett tej; erjesztett

tejes italok étkezési célokra; főként tejet tartalmazó tejes italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; ízesített tej;

ízesített tejitalok; kakaóízű tejitalok; kakaós tejitalok; kávét tartalmazó tejalapú italok; tej; tejből készült italok;

 tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó.

 ( 210 ) M 20 02304

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 ) Dozer

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02305

 ( 220 ) 2020.08.05.
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 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 ) Desert

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02306

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 ) Elephant

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02307

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 ) Elysar

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02308

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 ) Majestic

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02309

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 ) Love 69

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02310

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 ) Shisha golden

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02311

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé- és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 ) Bronzi

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02314

 ( 220 ) 2020.08.06.
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 ( 731 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 02323

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Mátyás Tamás, Sárospatak (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Erőművek.

 37    Napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; lakások napelemes áramellátó

rendszereinek üzembe helyezése; erőművek üzembe helyezésével, felszerelésével kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások; energiatermelő erőművek és gépek javítása; erőművek építése.

 ( 210 ) M 20 02346

 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) CSÍÍÍZ

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos borok; asztali borok;

csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt álló

 földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 210 ) M 20 02347

 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bréking

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 02349

 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vacsorakirály

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 02350
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 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Budafok Recycling Papírhulladékhasznosító Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás].

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; anyagmegmunkálás; hulladékkezelés [átalakítás]; újrahasznosítás;

újrahasznosítási szolgáltatások; papír újrahasznosítása; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás];

hulladékkezelés [újrahasznosítás]; hulladékok bedarálása; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása;

hulladékok és újrahasznosítható anyagok szétválasztása; hulladékok kezelése [átalakítása]; hulladékkezelés;

 hulladék újrahasznosítás; hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés]; hulladékanyagok kezelése.

 ( 210 ) M 20 02351

 ( 220 ) 2020.08.09.

 ( 731 )  Kelet Csillaga Kávé-és Teaház Kft., Bodmér (HU)

 ( 541 ) Oriental Star

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02353

 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Szomor Dávid, Budapest (HU)

 Popovics Tamás, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02358

 ( 220 ) 2020.08.10.

 ( 731 )  NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Borbély Zita, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  37    Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek

hegesztése építési célra; ácsmunkák; alapok megerősítése; alapok vízállóvá tétele; alapozás vízállóvá tételére

szolgáló termékek felszerelése, alkalmazása; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; alapozással

kapcsolatos földalatti építési munkák; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása; állami, önkormányzati lakások építése;

árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; ásási, földkiemelési szolgáltatások; ásási szolgáltatások;

aszfaltozás; belső és külső falak, mennyezetek és tetők szigetelése; beltéri szigetelési és tömítési szolgáltatások;

beltéri válaszfalak építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés; betonformáló rendszerek installálása;

betonozás; betonsimítás; betonszivattyúzás; betontömítés; betonzsaluzat installálása; betonzúzás; bevonatok,

burkolatok felvitele épületekre; bontási munkák, szolgáltatások; burkolás és csempézés; cölöpverés;

csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; csatornázási, szennyvízelvezetési szolgáltatások;

csatornazsilipek építése; csempézési szolgáltatások; csiszolás habkővel; csőfektetés; csőszerelési szolgáltatások;

csövek illesztése; csővezetékrendszerek üzembe helyezése; csővezetékek építése; csővezetékek fektetése és

építése; csővezetékek kiépítése; csővezetékek lefektetése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel

kapcsolatos földalatti építési munkák; díszletek építése; egyedi épületek építése; elektromos kivitelezési, üzembe

helyezési szolgáltatások; építés; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet; építésfelügyelettel

kapcsolatos konzultáció; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építési munka

felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési területek elegyengetése;
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építési területek előkészítése; építési területek szintezése; építkezés; építkezés alatti tűzvédelem; építkezés ipari

kötéllel történő megközelítéssel; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések helyszíni

felügyelete; építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építőipari szolgáltatások;

épületalapok építése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; épületek díszítése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele; épületek építése; épületek építése

megrendelésre; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek és építmények csörlőzése; épületek és más

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

felújításának felügyelete; épületek festése; épületek festése és mázolása; épületek kivitelezése; épületek

lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásának felügyelete; épületek megerősítése;

épületek süllyedésének megelőzése és helyreállítása; épületek szigetelése; épületek vakolása; épületrészek

építése; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; esztrich

[aljzat] alkalmazása; fagyökér eltávolítás; falburkolólapok felszerelése; falépcsők építése; falépítés; fapadlózat

lerakása; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési és dekorációs szolgáltatások;

festési munkák; földalatti építés; föld stabilizálása habarcs injektálás által; föld stabilizálása vibrációs tömörítés

által; földalatti aknák építése; földalatti építmények, szerkezetek építése; földalatti galériák építése; földalatti

közlekedési hálózatok építése; földalatti tartályok kiásása; földkiemelés; földmozgatási munkák; földterületek

árvízvédelmével kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; földtömörítés, talajszilárdítás; folyadékszállító

csővezeték hálózatok létesítése; folyosók, átjárók burkolása; függönyfalak építése; fülkék, kabinok építése;

galériák építése; gázellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; gázellátó hálózattal, gázvezetékekkel

kapcsolatos földalatti építési munkák; gázszállító csővezeték hálózatok létesítése; geotermikus energia

berendezések építése; geotermikus fűtőberendezések építése; geotermikus közösségi fűtőberendezések építése;

gépek leszerelése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; gipszkarton panelek felszerelése; gőzszállító

csővezeték hálózatok létesítése; habarcs erősítés alapzatokhoz; habarcsolási szolgáltatások; hálózatok fektetése;

házak építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; házépítés; házfestés; helyszínek előkészítése

[építés]; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével

kapcsolatban; hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások; ideiglenes szerkezetépítési szolgáltatások;

infrastruktúra építés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];

ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; intézményi célt szolgáló épületek építése;

istállók építése; iskolák építése; kábelezéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; kábelfektetés; kábelfektetési

szolgáltatások; kazánok újratéglázása és újjáépítése; kémények lebontása; kéményépítés; kerítések felállítása;

kerti épületek építése [felállítás és üvegezés]; kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása;

kiállító standok építése; kőművesmunkák; konyhák építése; konzultáció konstrukciókról; kotrással, ásással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kőzetfúrás; közművek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi

létesítmények építésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; külső és belső festés; külső oldali burkolás;

kútépítés; kútfúrás; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok

építése; lépcsőfokok felületének előkészítése lefedésre és burkolásra; leszerelési, bontási szolgáltatások;

magánlakások építése; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; mennyezetépítés;

mennyezetkialakítás, szerelés; mennyezettextúra igazítás; mennyezetburkolás; nedvesség elleni szigetelési

szolgáltatások; napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; nehézgépészeti építkezés; nyilvános

létesítmények építése; oktatási épületek építése; öntözéssel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; oszlopállítási,

cölöpbeverési szolgáltatások; oszlopos előtetők, védőtetők építése; padlóburkolási szolgáltatások;

padlóburkolólapok lerakása; padlóépítés; padlófelületek előkészítése lefedéshez és burkoláshoz; padozatok,

deszkaburkolatok készítése; palázás és csempézés; parkettázás; pillérek, oszlopok építése; pillérek, oszlopok

lebontása; raktárak építése és javítása; rekreációs [szórakoztató] célú komplexumok építése; résfalak építése;

szabadidő-komplexumok építése; szálláshelyek belső kialakítása [építés]; szárazföldi csővezetékek telepítése;

szárazföldi építkezés; szaunák építése; szellőzőaknák építése; szennyvízcsatornákkal kapcsolatos földalatti építési

munkák; szennyvízrendszerek építése; szigetelési szolgáltatások; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és

szerkezetekbe való beépítése; szilárd talajburkolatok építése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni
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szigetelésére építés során; szolgáltatások föld stabilizálására megerősítőrudak beillesztése által; szolgáltatások

föld stabilizálására cement injektálás által; szolgáltatások talaj cement befecskendezés általi stabilizálásához;

szolgáltatások talaj stabilizálására habarcs befecskendezés által; szolgáltatások talaj stabilizálására vibrációs

tömörítés által; szolgáltatások védőbevonatok felviteléhez épületek külső felületére; talaj lecsapolása; talaj

stabilizálása megerősítő rudak beillesztése által; talajcölöpözés; talajkotrás; talajstabilizálás; talajstabilizáló

habarcs injektálása; talajstabilizáló szolgáltatások vibrációs tömörítéssel; tartozékok és szerelvények felszerelése

épületekben; téglafalak burkolása; telkek, építési területek megtisztítása; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő

munkák; tetők építése; tetők lebontása; tetők szerelése; tetőszigetelés; többszintes autóparkolók építése; töltések,

földsáncok építése; üdülési szálláshelyek építése; utak aszfaltozása; utak építése; útalapzatok építése; útburkolás;

útburkolati csíkok felfestése; útburkolatok felületmegmunkálása; útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások;

útépítés; üzletek építése; üzlethelyiségek átalakítása; vakolás [vakolási munkák]; vakolási szolgáltatások;

válaszfalak építése; vásári standok és üzletek építése; védőbevonatok felvitele épületekre; védőbevonatok

felvitele épületfelületekre; védőbevonatok felvitele üreges felületekre; védőfestékek felvitele épületekre;

védőfestékek felvitele fára; verandák, télikertek építése; vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;

vidéki, mezőgazdasági létesítmények építése; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízálló

bélések alkalmazása; vízellátó berendezések építése; vízellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;

vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák; vízelvezetés, talajlecsapolás; vízelvezető rendszerek

építése; vízhatlan burkolatok felvitele tetőkre; vízvezeték-szerelés; zsaluzási szolgáltatások; zsaluzat installálása

betonozáshoz; beléptetőrendszerek felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző riasztók javítása; betörésjelző

riasztók üzembe helyezése; betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésjelzők

felszerelése; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése;

biztonsági rendszerek üzembe helyezése; biztonsági zárak javítása; lakatosmunkák [javítás]; riasztó-felszerelési

szolgáltatások; riasztók beüzemelése; riasztók javítása; riasztók karbantartása és szervizelése; tűzjelző készülékek

javítása; tűzjelzőkészülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelzőkészülékek üzembe helyezése; tűzjelző

rendszerek felszerelése; tűzriasztó készülékek; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek javításával

vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; tűzriasztó készülékek karbantartása;

tűzriasztórendszerek karbantartása és szervizelése; tűzriasztók felszerelése és javítása; tűzvédelmi evakuációs

rendszerek üzembe helyezése; vezeték nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése; zárak felszerelése, cseréje,

pótlása és javítása; zárszerelvények felszerelése; bojlerek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy

légkondicionáló rendszerek karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai

szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések

épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos

beszerelése; fűtőberendezések tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése; fűtőberendezések

üzembe helyezése és javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek

javítása; fűtőkészülékek javítása és karbantartása; hővisszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések

felújítása; klímarendszerek beüzemelése; központi fűtés beszerelése; központi fűtés rendszerek üzembe

helyezése; központi fűtés üzembe helyezése; légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási,

klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari

célra]; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések

felszerelése és javítása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések

javítása; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása; szagtalanítási szolgáltatások;

szellőzőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívórendszerek üzembe helyezése;

szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések javítása

és karbantartása; szellőztető berendezések tervszerű szervizelése; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek

tisztítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása,

takarítása; épületek mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;
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épülettakarítás, épülettisztítás; gondnoki, házfelügyelői szolgáltatások; helyszínek takarítása rendezvények előtt

és után; higiénikus tisztítás [épületek]; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; madarak okozta

szennyeződés tisztítása épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; padlásterek

takarítása; padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák

takarítása; víznyelő aknák tisztítása; ablakbevonatok felvitele; ablakfóliák felhelyezése; ablakkeretek beszerelése;

ablakkeretek cseréje; ablakkeretek festése; ablakok beszerelése; ablakok cseréje; ablakok hőszigetelése; ablakok

javítása; ablakok karbantartása; ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; beltéri

árnyékolók, rolók javítása; dupla üveg beszerelése; épületüvegezési szolgáltatások; másodlagos üvegezés

felszerelése; redőnyök felszerelése és javítása; reluxák felszerelése és javítása; rolók felszerelése; táblaüveg

beépítési és javítási szolgáltatások; üveg behelyezése, felszerelése; üveg és üvegelemek felszerelése; üveges

munkák, üvegezés; üvegezés; üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek felszerelése;

védőfilmek felvitele üvegre; bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; bútorfestés; bútorjavítás;

bútorok javítása; bútorok karbantartása; bútorok lakkozása, fényezése; kárpitjavítás; kárpitozás; szekrények

javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; felvonójavítás; felvonók és liftek üzembe helyezése; felvonók

felszerelése és javítása; felvonók javítása; felvonók javítása és karbantartása; felvonók karbantartása; felvonók

[liftek] javítása vagy karbantartása; felvonószerelés; liftek üzembe helyezése; faanyag gombafertőzésének

megszüntetése; felületek kezelése állatriasztó készítményekkel; helyiségek kártevő- és rovarbiztossá tétele;

 helyiségek vizsgálata szú jelenlétének kimutatására.

 41    Beszédírás, nem reklámcélra; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális

számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes

publikációja; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak

kiadása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképek közzététele; füzetek kiadása;

hírlevélkiadási szolgáltatások; hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; írott szövegek kiadásával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott

anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos

dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások;

kiadványok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; megrendelésre történő írás nem reklámcélokra;

multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra;

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

megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten;

nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatott

jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása;

nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok

kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek

kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom

létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus

kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem letölthető útikönyvek,

térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok létrehozása [írása];

poszterkiadás; prospektusok kiadása; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szórólapok

megjelentetése; szövegírás; szövegek kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek

kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegkészítési

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tudományos munkák közzététele; útikalauzok

kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási szolgáltatások; bemutatók szervezése szórakoztatási
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célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; játékok

szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek

rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások,

bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel

kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel

kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

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

szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási

célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával

és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók

szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos

szolgáltatások; művészeti versenyek szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások,

bemutatók szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú

konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási

célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási

célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások

szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási

konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy

szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák

szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése;

oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs

célú konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok

szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák

rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés]

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése;

szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással

kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú

kiállítások lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása; üzleti

célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok
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szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audio/vizuális bemutatók készítése;

audiovizuális felvételek készítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése;

felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek

gyártása; filmformátumok kidolgozása; filmszerkesztés, vágás; fotóösszeállítások készítése; hang- és

képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok

készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és

zenefelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; multimédiás szórakoztatás biztosítása

weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nyers audiofelvételek

készítése; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási filmek

gyártása; oktatóvideók készítése; portréfényképezés; speciális effektes animációk készítése filmekhez és

videókhoz; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése videók

formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató videoszalagok készítése; videó szerkesztés;

videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek

szerkesztése; videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videorögzítés; csapatépítés

(oktatás); diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; képzés és oktatás; képzés

szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása; képzési célú előadások

szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú műhelyek; képzési

célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; képzési lehetőségek biztosítása; képzési rendezvények

szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; kézművességgel és

iparművészettel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; létesítmények biztosítása oktatási célokra;

létesítmények biztosítása oktatáshoz; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés]; oktatási célú

kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú műhelyek; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási

kongresszusok szervezése; oktatási létesítmények biztosítása; oktatási rendezvények lebonyolítása; összejövetelek

szervezése az oktatás területén; rekreációs célú kiállítások lebonyolítása; szemináriumok rendezése és

lebonyolítása; szemléltetés [oktatási célokra]; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; üzleti

konferenciák lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák szervezése;

díszletek kölcsönzése; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre

bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szabadidős létesítmények üzemeltetése; múzeumi kiállítások; múzeumi

kurátorok szolgáltatásai; múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények,

szolgáltatások biztosítása bemutatókhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz;

múzeumi létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

múzeumok vezetése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadások

szervezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; helyfoglalás

előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások

szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;

jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős

rendezvényekre; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási

 szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.

 43    Elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek

bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések

és távozások ügyintézése]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;

rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok,

csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai

szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turistaszálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások;

szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; bankettek és társas
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összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése

[helyszínek]; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása

hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása

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

kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások

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

termek kölcsönzése közösségi célokra; alkoholos italok felszolgálása; bankettszolgáltatások; bankettek

szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bárszolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása

összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított

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

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

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

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek

számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások]; étkezdei,

menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező

bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók, fagylaltozói

szolgáltatások; grilléttermek; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;

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

önkiszolgáló éttermek; salátabárok; snack-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés,

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

szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vendéglátási

szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; ideiglenes szállásfoglalás;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes

szállásszervezés; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók számára; szállásrendelési szolgáltatások; szállodai

férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás; szobafoglalás

utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési szállásfoglalási

szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; ételrendelési szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi

 foglalások és ételek megrendelése.

 ( 210 ) M 20 02402

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  BA-HA-MA'S Élelmiszer nagykereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 20 02403

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  Matti Kft., Budaörs (HU)
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 ( 541 ) Babymax

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

tevékenység kismamák, babák, gyermekek, szülők számára készült árucikkek vonatkozásában; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok

kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták

terjesztése; titkársági szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzletszervezési

és üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vásárlási

megrendelések ügyintézése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruminták terjesztése; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos hirdetési oldal készítése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információ és

tanácsadás fogyasztóknak; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos információk számítógépes adatbázisba való

rendezése, szerkesztése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

szervezése vagy ilyen célú vásárok szervezése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos reklámanyagok terjesztése

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták); babákkal és gyermekekkel kapcsolatos termékek és

szolgáltatások reklámozása; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos szabadtéri hirdetés; babákkal és

gyermekekkel kapcsolatos termékek és szolgáltatások televíziós reklámozása; babákkal és gyermekekkel

kapcsolatos vásárlási megrendelések ügyintézése; babákkal és gyermekekkel kapcsolatos áruk bemutatása;

 üzletviteli tanácsadás; oktatás.

 ( 210 ) M 20 02405

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  Vogel Industries Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Szennyvíztisztító egységek.

 ( 210 ) M 20 02406

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  Vogel Industries Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Szennyvíztisztító egységek.

 ( 210 ) M 20 02407

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  BÁT-GRILL Kft., Palotabozsok (HU)

 ( 740 )  dr. Visegrády Zoltán, Pécs

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi, nem élő; húsok; hús, tartósított.
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 ( 210 ) M 20 02408

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  BÁT-GRILL Kft., Palotabozsok (HU)

 ( 740 )  dr. Visegrády Zoltán, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfi, nem élő; húsok; hús, tartósított.

 ( 210 ) M 20 02409

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  Boutique Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Boutique Hotel Annuska

 ( 511 )  43    Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; üdülési

szállás biztosítása; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodai

étkezés, étkeztetés megszervezése; szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára;

szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten

 keresztül; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás.

 ( 210 ) M 20 02410

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  Palotabozsoki Zrt., Palotabozsok (HU)

 ( 740 )  dr. Visegrády Zoltán, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálékok és takarmányok állatoknak.

 ( 210 ) M 20 02411

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  Palotabozsoki Zrt., Palotabozsok (HU)

 ( 740 )  dr. Visegrády Zoltán, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálékok és takarmányok állatoknak.

 ( 210 ) M 20 02412
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 ( 220 ) 2020.08.14.

 ( 731 )  INDEX.HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kenyeres Győző Bencéné dr. Fáy Margit Mária, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 02413

 ( 220 ) 2020.08.14.

 ( 731 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Keresztury Marcell László, Székesfehérvár

 ( 541 ) GIGAERŐS TETTEK HÁLÓZATA

 ( 511 )  35    Munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő-toborzás; munkaerő toborzási

hirdetés; vezetői munkaerő-toborzás; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások;

digitális reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási

szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek

készítése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklámozás; online reklám-

és marketingszolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklám és

marketing; reklám szórólapok elkészítése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása,

kiadása és terjesztése; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag összeállítása; reklámanyagok és reklámok

készítése, kiadása; reklámozás bannerekkel; reklámok készítése; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése;

reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs

eszközön keresztül; reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; televíziós

 reklámozás.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Energiaszolgáltatás.

 42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások; digitális

tartalmak hosztolása; dokumentumok elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás; elektronikus adattárolási és

adat-háttérmentési szolgáltatások; elektronikus tárhelyek rendelkezésre bocsátása az interneten; elektronikus

tárhelyek bérbeadása az interneten; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre bocsátása vagy bérbeadása

az interneten; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; hosting

szolgáltatások weboldalakhoz; online adattárolás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); tárhely bérbeadása

honlapokhoz; tárhely biztosítása honlapokhoz; web hosting szolgáltatás; webszerverek kölcsönzése;

információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] biztonság, védelem és helyreállítás;

 információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02455

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 )  Rózsahegyi Róbert, Budapest (HU)

 ( 541 ) Frenchease

 ( 511 )   35    Márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés].

 ( 210 ) M 20 02458

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 ) "PETROL" Üzemanyagtöltő Állomásokat Tervező, Építő, Szerelő és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Üzemanyag-adagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára.

 37    Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; csővezetékek

fektetése és építése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;

kábelfektetés; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; épületek és más szerkezetek

építése; épületek kivitelezése; épületrészek építése; infrastruktúra építés; ipari célú építéssel kapcsolatos építési

szolgáltatások; ipari ingatlanok építése; ipari építkezések kivitelezése; olaj- és gáztárolási létesítmények

karbantartási és javítási szolgáltatásai; üzemanyag feltöltés szárazföldi járművekhez; üzemanyag feltöltés légi

járművekhez; automaták karbantartása; benzinkúti felszerelések javítása vagy karbantartása; benzinkúti

berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; gépek üzembe helyezése;

gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; ipari nyomásálló tartályok beüzemelése; ipari nyomásálló

 tartályok karbantartása és javítása; nagynyomású tartályok javítása; tartályok tisztítása.

 42    Alkatrész tesztelés; áruk és szolgáltatások minőségellenőrzése; berendezések és műszerek működésének

ellenőrzése; berendezések és műszerek funkcióinak ellenőrzése; berendezések tesztelése; csővezeték vizsgálati

szolgáltatások; gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; hitelesítő szolgáltatások; ipari gépekkel

kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési szolgáltatások; ipari tesztelés; jelzőműszerek felülvizsgálata;

megfelelőség vizsgálati szolgáltatások; minőség-auditok; minőségellenőrzés; műszaki mérési szolgáltatások;

műszaki mérő- és tesztelő szolgáltatások; műszaki tesztelés; műszaki vizsgálat, tesztelési szolgáltatások;

nyomásálló tartályok biztonsági tesztelése; nyomástartó felszerelések és berendezések biztonsági tesztelése;

 tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 ( 210 ) M 20 02459

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 )  Nordconn International Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Joblinken

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 20 02460

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 ) "PETROL" Üzemanyagtöltő Állomásokat Tervező, Építő, Szerelő és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PETROL ACIS

 ( 511 )  7    Üzemanyag-adagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára.

 37    Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek építése épületekhez; építési [építkezési]

és javítási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületrészek építése;

földalatti tartályok kiásása; infrastruktúra építés; ipari célú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; ipari

építkezések kivitelezése; ipari ingatlanok építése; olaj és gáz tárolására szolgáló létesítmények építése;

üzemanyag feltöltés légi járművekhez; üzemanyag feltöltés szárazföldi járművekhez; automaták karbantartása;

benzinkúti berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; benzinkúti

felszerelések javítása vagy karbantartása; gépek üzembe helyezése; gépek üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; ipari nyomásálló tartályok beüzemelése; ipari nyomásálló tartályok karbantartása és javítása; ipari

nyomásberendezések üzembe helyezése; nagynyomású tartályok javítása; tartályok tisztítása; csővezetékek

fektetése és építése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;
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 kábelfektetés.

 42    Alkatrész tesztelés; áruk és szolgáltatások minőségellenőrzése; berendezések és műszerek működésének

ellenőrzése; berendezések és műszerek funkcióinak ellenőrzése; berendezések tesztelése; hitelesítő szolgáltatások;

ipari tesztelés; ipari gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési szolgáltatások; jelzőműszerek

felülvizsgálata; megfelelőség vizsgálati szolgáltatások; minőség-auditok; minőségellenőrzés; műszaki mérési

szolgáltatások; műszaki mérő- és tesztelő szolgáltatások; műszaki tesztelés; műszaki vizsgálat, tesztelési

szolgáltatások; műszaki vizsgálati szolgáltatások; nyomásálló tartályok biztonsági tesztelése; nyomástartó

 felszerelések és berendezések biztonsági tesztelése.

 ( 210 ) M 20 02461

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 )  Nordconn International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 20 02497

 ( 220 ) 2020.08.24.

 ( 731 )  Tee Turtle, LLC, Richmond Heights,Missouri (US)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) BÁJOS KIS BESTIÁK

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és játéktárgyak.

 ( 210 ) M 20 02533

 ( 220 ) 2020.08.27.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Földimogyorós cukrászáruk, cukrászsütemények, édességek, édességek karácsonyfa díszítéséhez,

csokoládé, fondanok, tészták, pasztillák, karamellák, bonbonok, aprósütemények, töltött sütemények, mandulás

cukrászáruk, marcipán, mentolos bonbonok, ostyák, mézeskalács, pralinék, kétszersültek, piskóták, kekszek,

 malátás kétszersültek, készítmények gabonából, torták, rágógumik, sós kekszek, müzli, gyümölcsös sütemény.

 ( 210 ) M 20 02535

 ( 220 ) 2020.08.27.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Földimogyorós cukrászáruk, cukrászsütemények, édességek, édességek karácsonyfa díszítéséhez,

csokoládé, fondanok, tészták, pasztillák, karamellák, bonbonok, aprósütemények, töltött sütemények, mandulás

cukrászáruk, marcipán, mentolos bonbonok, ostyák, mézeskalács, pralinék, kétszersültek, piskóták, kekszek,

 malátás kétszersültek, készítmények gabonából, torták, rágógumik, sós kekszek, müzli, gyümölcsös sütemény.

 ( 210 ) M 20 02540

 ( 220 ) 2020.08.28.
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 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) MEPRESOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 20 02541

 ( 220 ) 2020.08.28.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) FLAMILLA

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 20 02542

 ( 220 ) 2020.08.28.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) MOLAMITUM

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 20 02543

 ( 220 ) 2020.08.28.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) HALIOSENSE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 20 02580

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Vadhús; vadhús konzervek; vadhús (nem élő); húskivonatok; kolbásztermékek; bolognai típusú szalámi;

szalámi; bundás virsli; hot dog virslik; virslik; sonka; húspástétom; csomagolt húsok; húskrémek; feldolgozott

hústermékek; füstölt húsok; hamburgerek, húspogácsák; hús és hústermékek; húsból készült étkezési krémek;

 húskonzervek; löncshúsok, húskonzervek; pácolt húsok.

 ( 210 ) M 20 02581

 ( 220 ) 2020.09.02.
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 ( 731 )  Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 20 02583

 ( 220 ) 2020.09.02.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 20 02667

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  Kobela János László, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatási és képzési szolgáltatások, gépjármű oktatás (autósiskolák).

A rovat 104 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  232.370

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 02610

 ( 220 )  2020.09.03.

 ( 732 )  Flexibill Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Flexibill - Digitális Faktoring

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

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

 média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szerződések elektronikus

 adminisztrációja, elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere és archiválási szolgáltatás.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés; faktoring-, követelés adásvételi és pénzkölcsön

szerződések elektronikus úton és automatizált folyamat részeként történő létrejöttének, adminisztrációjának,

 teljesítésének, elszámolásának és megszüntetésének támogatása.

 ( 111 )  232.382

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 02683

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  UNDECAGON Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Csevegő vonalak, csevegő szobák és internetes fórumok útján történő elektronikus üzenetváltás.

  45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások.

 ( 111 )  232.442

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 01976

 ( 220 )  2020.07.10.

 ( 732 )  Szamosfalvi Zsófia, Dunaharaszti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; festészettel kapcsolatos workshopokat

[műhelyeket] biztosító oktatási szolgáltatások;festőművészeti oktatás; kulturális célú műhelyek, képzési célú

műhelyek; festő- és díszítőtechnikák szemléltetése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M2277



szórakoztató szolgáltatások; művészeti stúdiók által nyújtott kulturális, oktató ésszórakoztató szolgáltatások;

művészeti galériák szolgáltatásai, művészeti stúdiók szolgáltatásai; művészeti kiállításokkal kapcsolatos

 szolgáltatások; művészeti versenyek szervezése.

 ( 111 )  232.463

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 02800

 ( 220 )  2020.09.21.

 ( 732 )  Magyar Polo Club Lovaspóló Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei András Ügyvédi Iroda, Solymár

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Lovaspóló versenyek rendezése.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 20 01208

 ( 220 ) 2020.05.05.

 ( 731 )  Valoris Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogfehérítő porok kókuszból és aktívált szénből.

 ( 210 ) M 20 01691

 ( 220 ) 2020.06.16.

 ( 731 )  EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kakaó; csokoládé; cukor.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  230.895

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 02735

 ( 220 )  2019.09.11.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  MTGload

 ( 511 )  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.

 ( 111 )  231.066

 ( 151 )  2020.09.23.

 ( 210 )  M 19 00607

 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Ne pazarolj Kft., Szirmabesenyő (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Kata Hildegárd, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  231.373

 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 19 02842

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Nem az a fontos, ami elválaszt, hanem az, ami összeköt!

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

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

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

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

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

 ( 111 )  231.374

 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 19 02839

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  A játék összeköt!

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

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

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

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  231.400

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 01086

 ( 220 )  2019.04.01.

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

 ( 541 )  Budapest Bank Mobil App

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  231.442

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03734

 ( 220 )  2019.12.09.

 ( 732 )  Nébald Olivér, Üröm (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; ételöntetekkel és ételszószokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; fűszerekkel és fűszerkeverékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

hentesárukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hűtőmágnesekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; képeslapokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; korsókkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; könyvekkel, magazinokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kulacsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

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

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

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

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

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

 tollakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 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 bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi tájékoztató

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

 vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 111 )  232.056

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 19 02717

 ( 220 )  2019.09.09.

 ( 732 )  Huang Qizheng, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);

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

csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók

lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok

[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,

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

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

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

harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);

hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadságfelszívó alsóneműk;

jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok,

cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok

[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;

övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,

míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső

ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;

síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2);

strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók, turbánok; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  232.253

 ( 151 )  2020.09.09.

 ( 210 )  M 19 03515

 ( 220 )  2019.11.20.

 ( 732 )  Tóth Zoltán, Felsőpáhok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; kisméretű fémáru;

 fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

 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 )  232.254

 ( 151 )  2020.09.09.

 ( 210 )  M 19 02721

 ( 220 )  2019.09.09.

 ( 732 )  Tellér Élelmiszer Nagykereskedelmi Kft., Felsőpakony (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29    Étkezési napraforgómag; napraforgó magvak, feldolgozott; napraforgómag, elkészítve; pirított

 napraforgómag; ízesített, pirított napraforgómag.

 ( 111 )  232.256

 ( 151 )  2020.09.09.

 ( 210 )  M 19 02994

 ( 220 )  2019.09.30.

 ( 732 )  Kisrét Manufaktúra Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  ÁRPÁD PÁLINKA

 ( 511 )  16    Csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból

vagy kartonból; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;

 csomagoló eszközök; hírlevelek.

  33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  232.259

 ( 151 )  2020.09.09.

 ( 210 )  M 20 00131

 ( 220 )  2020.01.16.

 ( 732 )  Cai Minlin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  232.260

 ( 151 )  2020.09.09.

 ( 210 )  M 20 00007

 ( 220 )  2019.12.20.

 ( 732 )  Nagy István Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  Boutiq Bar

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  232.261

 ( 151 )  2020.09.09.

 ( 210 )  M 20 00137

 ( 220 )  2020.01.17.

 ( 732 )  Körmöczy-Pincz Petra, Balatonszabadi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  232.262

 ( 151 )  2020.09.09.

 ( 210 )  M 20 00140

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Farkas Tibor, Nagylengyel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

 ( 111 )  232.263

 ( 151 )  2020.09.09.

 ( 210 )  M 20 00142

 ( 220 )  2020.01.17.

 ( 732 )  MedicalScan Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; piackutatás; gyógyszerészeti és egészségügyi ágazat területén nyújtott

 üzleti konzultációs szolgáltatások.

  42    Számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.264

 ( 151 )  2020.09.09.

 ( 210 )  M 20 00150

 ( 220 )  2020.01.20.

 ( 732 )  Trunkos András, Törökbálint (HU)

 ( 541 )  OBSITOS KENYÉR

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények; péksütemények; töltött péksütemények.

 ( 111 )  232.300

 ( 151 )  2020.09.18.

 ( 210 )  M 20 00183

 ( 220 )  2020.01.22.

 ( 732 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AGORA Hub

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.301

 ( 151 )  2020.09.15.
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 ( 210 )  M 20 00184

 ( 220 )  2020.01.22.

 ( 732 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.302

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00185

 ( 220 )  2020.01.22.

 ( 732 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AGORA Park

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.303

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00187

 ( 220 )  2020.01.22.

 ( 732 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AGORA Tower

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  232.304

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03725

 ( 220 )  2019.12.07.

 ( 732 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  232.305

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03170

 ( 220 )  2019.10.14.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások: hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számitógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

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

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

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
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fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

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

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

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

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

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

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

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

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóríportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezésL; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

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

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

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

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

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások: szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  232.306

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00188

 ( 220 )  2020.01.22.

 ( 732 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.307

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03185

 ( 220 )  2019.10.15.

 ( 732 )  Bárkányi Ágota, Budakeszi (HU)

 Rónai Czentár Katalin, Dunakeszi (HU)

 Kocsis Tamás, Pilisvörösvár (HU)

 ( 541 )  TÜNDÉRKERT

 ( 511 )  41    Nevelés, szórakoztatási és kulturális tevékenység; gyermek- illetve családi programok; zenés előadások

alkotása, szervezése, bemutatása; gyermekszórakoztatás; zenés gyermekfoglalkozások; gyermektáboroztatás;

gyermekdalok, népdalok hangszerelése; elektronikus gyerekkönyvek on-line publikálása, dalírás,

előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, forgatókönyvírás, hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása, klubszolgáltatások, [szórakoztatás vagy oktatás], oktatás biztosítása, színházi

 produkciók, szórakoztatási szolgáltatások, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  232.308

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03590

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás

keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői

 jogok kezelése.

 ( 111 )  232.309
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 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 02902

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  Integrál Zrt., Kiskunfélegyháza (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hústermékek, tartósított hústermékek, húskonzervek.

  31    Élőállat, élőliba, élőkacsa.

 35    Hús- baromfihús, élelmiszer-nagykereskedelmi és iparcikk ruházati termék nagykereskedelmi tevékenység

 szervezése, bonyolítása, burgonya, zöldség- gyümölcs és vegyes cikk felvásárlás.

 ( 111 )  232.310

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03440

 ( 220 )  2019.11.11.

 ( 732 )  Miklos Consulting Kft., Csomád (HU)

 ( 541 )  Foresthacker

 ( 511 )  42    Adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

 számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások.

 ( 111 )  232.311

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03441

 ( 220 )  2019.11.11.

 ( 732 )  Szilas Judit, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák (1);

bokacsizmák (2); bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2);

cipőorrok; cipősarkak (1); cipősarkak (2); dzsekik; egyenruhák; fátylak [ruházat]; fej szalagok [ruházat];

felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák, úszódresszek; fűzős bakancsok, csizmák; hálóköntösök,

pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1);

hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kész bélések [ruházat

részei]; készruhák; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging

nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók; míderek (1); míderek (2);

szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; teddyk [alsónemű]; tornacipők; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; vállkendők, nagykendők.

 ( 111 )  232.312

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00460

 ( 220 )  2020.02.14.

 ( 732 )  Gál Kristóf, Budapest (HU)
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 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok

terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; internetes marketing; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk,

pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; kereskedelmi marketing [nem értékesítés];

keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; keresőmotoros marketing szolgáltatások;

keresőoptimalizálás; közönségszolgálati [PR] konzultáció; kutatási szolgáltatások reklámozással és marketinggel

kapcsolatban; marketing célú becslések; marketing előrejelzés; marketing felmérések tervezése; marketing

információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing konzultációs

szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment

tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing promóciós rendezvények

szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; marketing stratégiák és

koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; marketing tanácsadás; marketing tanácsadó

szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanulmányok előkészítése; marketing tanulmányok

készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; marketing tevékenységgel kapcsolatos

üzleti konzultáció és menedzsment; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketingadatok statisztikai

értékelése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinggel

kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinghez

kapcsolódó elemzés; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingstratégiai vizsgálatok;

marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingszemélyzet irányítása;

marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;

marketingügynökségi szolgáltatások; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online

hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások

termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; mindenféle reklámozási és marketing

bemutató anyagok bérbeadása; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online

útmutató segítségével; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása

és marketingje; partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

pénzügyi marketing; piackutatás és analízis; piackutatás és marketing tanulmányok; promóciós marketing;

promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing szolgáltatások;

reklám- és marketing konzultáció; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám- és promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám-, marketing és hirdetési

anyagok terjesztése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok

készítése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozási és

marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; szájról-szájra marketing; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing;

ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti konzultáció a marketinggel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti marketing-konzultációs

szolgáltatások; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy vizsgálatok; honlapforgalom

optimalizálása; honlap landing page készítése; honlap landing page optimalizálása; tartalommarketing-terv
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 készítése; marketing tartalmak előállítása.

 41    Füzetek kiadása; képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; kiadványok megjelentetése;

konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könyvek és folyóiratok kiadása; marketing ismeretekkel

kapcsolatos előadási szolgáltatások; marketing tananyagok kiadása; marketinggel kapcsolatos konferenciák

rendezése és lebonyolítása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási tananyagok kiadása; online elektronikus

kiadványok biztosítása, nem letölthető; online képzések biztosítása; online kiadói szolgáltatások; online

kiadványok megjelentetése; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online

szemináriumok biztosítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szemináriumok és

workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;

workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

 szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése; blogírási szolgáltatások.

  42    Honlapkészítési szolgáltatások.

 ( 111 )  232.313

 ( 151 )  2020.09.18.

 ( 210 )  M 20 01176

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Csillámvilág Kft., Dabas (HU)

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

 ( 541 )  CsillámVilág

 ( 511 ) 3    Arc- és testcsillám; arcfestékek; csillám kozmetikai célokra; csillámpor [kozmetikai festék]; csillámtetoválás

ragasztószerek [kozmetikai használatra]; csillámtetováló festősablonok [kozmetikai használatra];

 gyermekkozmetikai cikkek; ideiglenes tetoválások kozmetikai célokra.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: testfestő készletek és testfestő

szettek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: tetoválás hatású matricák, testre

 ragasztható matricák.

 ( 111 )  232.317

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03589

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások];

szoftverkiadás keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti

szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi

szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi

szolgáltatások]; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon
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licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

 konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  232.318

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03593

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás

keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői

 jogok kezelése.

 ( 111 )  232.319

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03594

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás

keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői

 jogok kezelése.

 ( 111 )  232.320

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03450

 ( 220 )  2019.11.12.
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 ( 732 )  Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Péter, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

  30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  32    Sörök; alkoholmentes italok; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  232.321

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03591

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás

keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői

 jogok kezelése.

 ( 111 )  232.322

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03306

 ( 220 )  2019.10.24.

 ( 732 )  HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pintér Andrea, Budapest

 ( 541 )  ECHO TV

 ( 511 )   41    Televíziós szolgáltatás; televíziós műsorok készítése.

 ( 111 )  232.324

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03592

 ( 220 )  2019.11.27.

 ( 732 )  Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás

keretében; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2293



tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások];

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői

 jogok kezelése.

 ( 111 )  232.325

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00331

 ( 220 )  2020.02.04.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  

( 546 )

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

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

 elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 ( 111 )  232.326

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00334

 ( 220 )  2020.02.04.

 ( 732 )  Gáspár Medical Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Keresztes Tímea, Budapest

 ( 541 )  VadMed

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

 ( 111 )  232.328

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00327

 ( 220 )  2020.02.04.

 ( 732 )  Fashion Room Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

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

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

 elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
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 ( 111 )  232.330

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00333

 ( 220 )  2020.02.04.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  

( 546 )

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

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

 elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 ( 111 )  232.331

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00330

 ( 220 )  2020.02.04.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  

( 546 )

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

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

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés

 találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  232.332

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00190

 ( 220 )  2020.01.23.

 ( 732 )  Quinit Nonprofit Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportfoglalkozások szervezése; rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése

hátrányos helyzetűek részvételével; sport biztosítása fogyatékkal élők és hátrányos helyzetűek számára;

 távközlési kapcsolaton keresztül megvalósuló távoktatás.

 ( 111 )  232.333

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00608

 ( 220 )  2020.02.26.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.
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 41    Zeneszerzés; zene komponálása; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenei előadás; zenei produkciók; zenés

előadások; zenés szolgáltatások; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten; élő előadások bemutatása;

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; lemezlovas szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; online, nem letölthető

videók biztosítása; partik tervezése; rádió és televízió műsorok készítése; rádiós szolgáltatás; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése; stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.334

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00329

 ( 220 )  2020.02.04.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  

( 546 )

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

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

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés

 találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  232.335

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 19 03684

 ( 220 )  2019.12.04.

 ( 732 )  Papp Péter, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Szente Zsolt, Kiskunhalas

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok

kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő

generátorok (1); áramfejlesztő generátorok (2); áttételek gépekhez; automata kezelőgépek (manipulátorok);

befejező megmunkáló gépek; bélyegzőgépek, sajtológépek; berúgókarok motorkerékpárokhoz; centrifugál

szivattyúk; cukorgyártásban használt gépek; cséplőgépek; csónakmotorok, hajómotorok (1); csónakmotorok,

hajómotorok (2); dagasztógépek, gyúrógépek; dezintegrátorok, aprítógépek; dombornyomó gépek; döngölőgépek;

dróthúzó gépek; elektromos keverőgépek (1); elektromos keverőgépek (2); elektromos viaszpolírozó gépek és

eszközök; emelőszerkezetek (gépek); esztergák; faipari, famegmunkáló gépek; fémfeldolgozó gépek; fenőgépek;

festékező készülékek nyomdagépekhez; festőgépek; földmunkagépek (1); földmunkagépek (2); földmunkagépek

(3); földmunkagépek (4); fúrógépek; fúvógépek; fűrészgépek; gabonahántoló gépek; gázhegesztő gépek (1);

gázhegesztő gépek (2); gereblyegépek; gőzkalapácsok; gőzzel tisztító készülékek; gravírozógépek; gyalugépek;

gyomlálógépek; hajlítógépek; hulladékaprító gépek; hulladéktömörítő gépek; húsdarálók; húsológépek; ipari

osztályozógépek, szortírozó gépek; ipari tintasugaras nyomdagépek; italok készítésére szolgáló gépek,

elektromechanikus; kátrányozógépek; kavarógépek; kenyérvágó gépek; kévekötő gépek; keverőgépek (1);

keverőgépek (2); keverők, keverőgépek; kolbásztöltő gépek; kovácsgépek, kovácsprések; kőmegmunkáló gépek;

köpülőgépek; kötélgyártó gépek; kötőgépek; levegőelszívó gépek; levegőszivattyúk; magasnyomású

mosóberendezések; marógépek; menetfúró és menetvágó gépek; menetvágó gépek; műanyagfeldolgozó gépek;

nyírógépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek (2); szerszámgépek; szerszámok (géprészek);
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 szívógépek ipari célokra; vágógépek, vágószerszámok (1); vágógépek, vágószerszámok (2); víztelenítő gépek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 37    Járműjavító műhelyek [üzemanyag utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek karbantartása;

 járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kenése; járművek tisztítása.

 ( 111 )  232.336

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00703

 ( 220 )  2020.03.04.

 ( 732 )  Pascal-Door Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Acél építőanyagok; acél gyártmányok, készítmények, acél ívek, lapok formájában; acél nyers vagy félig

megmunkált állapotban; acél, lemezek formájában; acélkeretek épületekhez; ajtó rögzítők fémből; ajtóbetétek

fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtókeretek fémből; ajtókeretek, ajtótokok

fémből; ajtókilincsek fémből; ajtókopogtatók fémből; ajtóláncok fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos;

ajtópántok fémből; ajtóreteszek fémből; ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások;

ajtóvédő lemez, rúgópléh; ajtózárak fémből; alumínium ajtók; alumínium ajtók lakóházakba; biztonsági ajtózárak

fémből; biztonsági redőny ajtókra; bútorfogók, ajtófogók bútorokra fémből; fém ajtófogasok; fém ajtófogók; fém

ajtók, amelyek lehetővé teszik az épületekbe való bejutást kisállatok számára; fém ajtókeretek; fém ajtókilincsek;

fém ajtóprofilok; fém ajtótáblák, névtáblák ajtókhoz; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém ajtótámasztók; fém

ajtóütközők; fém ajtózsanérok; fém alkatrészek ajtókhoz; fém biztonsági ajtók; fém biztonsági ajtószerelvények;

fém fogantyúk ajtókhoz; fém kukucskálók, kémlelőnyílások ajtóra [nem nagyító]; fém mennyezeti

függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém névtáblák és ajtóra való névtáblák; fém páncéllemezek ajtókhoz; fém

reteszek ajtók zárásához; fém rovarhálók ajtókra; fém szegélyek ajtókhoz; fém szigetelés ablakra/ajtóra; fém

szúnyoghálók ajtóra; fém tolóajtók; fém tolóajtók épületekhez; fémből készült ajtóelemek; fémből készült

ajtófogók szekrényajtókhoz; fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók; fémből készült ajtórögzítők;

fémből készült biztonsági láncok ajtókra; fémből készült Cremone kilincsek ablakokhoz; fémből készült fékes

ajtóbehúzók; fémből készült páncélozott ajtók; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények; fémből

készült védőlemezek ajtókhoz; fémkeretek tolóajtókhoz; fémredőnyök ajtókhoz; harmonika ajtók fémből;

közönséges fémből készült ajtógombok; külső ajtók fémből; lengőajtók [kutyaajtók] ajtókra; moduláris

előregyártott acélkeretek; rozsdamentes acél; rozsdamentes acél lemez; rozsdamentes acél szalagok;

rugdosólemezek beltéri ajtókhoz; rugós fém zsanérok; rugót tartalmazó fém zsanérok; szellőzőrácsok fémből

ajtókba történő beszerelésre; szúnyoghálós ajtók fémből; tűzálló ajtók fémből; tűzgátló ajtók fémből; tűzvédelmi

 ajtók fémből; ütközők fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém-); vezetősínek fémből tolóajtókhoz.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok fából; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; ajtókeretek, nem

fémből; ajtókhoz használt táblaüveg; ajtópanelek, nem fémből; átlátszó nemfém ajtók épületekhez; belső ajtók

nem fémből; elválasztó ajtók nem fémből; fa ajtók; felhajtható ajtók, nem fémből; garázsokhoz használt ajtók

(nem fémből); harmonikaajtók nem fémből; hőszigetelő tulajdonságú, redőny rendszerű kapuk, ajtók [nemfém];

keretek (nem fémből) üvegezett ajtókhoz; külső ajtók nem fémből; műanyag ajtók épületekhez; nem fém

harmonikaajtók; nem fém toló-bukó ajtók épületekhez; nem fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók;

nem fémes anyagokból készült szigetelő ajtók; nemfém biztonsági ajtók; páncélozott ajtók nem fémből;

rovarhálók (nem fémből) ajtókra; tűzálló ajtók, nem fémből; üveges ajtók nem fémből; üvegezett ajtók [nem fém

 keret]; üvegpanelek ajtókhoz; vinyl ajtók; vinyl elhúzható ajtók.

 ( 111 )  232.337

 ( 151 )  2020.09.15.
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 ( 210 )  M 20 00701

 ( 220 )  2020.03.04.

 ( 732 )  Nagyné Horváth Alexandra, Törökbálint (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Rámpák, melyek nemfém anyagokból készült szerkezetek; lépcsők, lépcsősorok; fa rácsok, korlátok;

korlátok nem fémből; rámpa korláttal; kisállatok számára készített rámpák, melyek nemfém anyagokból készült

szerkezetek; kisállatok számára készített lépcsők, lépcsősorok; kisállatok számára készített fa rácsok, korlátok;

kisállatok számára készített korlátok (nem fém anyagokból); kutyáknak készített lépcsők és rámpák; kutyáknak

készített összecsukható lépcsők és rámpák; kutyáknak készített feljáró rámpák; kutyáknak készített rámpák

 házikóval; kutyáknak készített lépcsők házikóval; lépcsőre helyezhető kutyáknak készített rámpák.

 20    Bútorok kedvtelésből tartott állatok számára; fellépők nem fémből; fellépő; kisállatok számára készített

 galéria bútorok; kisállatok számára készített dobbantók.

 ( 111 )  232.338

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00715

 ( 220 )  2020.03.05.

 ( 732 )  Suhajda Csaba, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  ALBA-TAXI

 ( 511 )   39    Személyszállítás; fuvarozás.

 ( 111 )  232.339

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00710

 ( 220 )  2020.03.04.

 ( 732 )  Lukács Ádám, Budapest (HU)

 ( 541 )  WEBALLY

 ( 511 )   42    Weboldal készítési és karbantartási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.340

 ( 151 )  2020.09.15.

 ( 210 )  M 20 00711

 ( 220 )  2020.03.05.

 ( 732 )  Aqua Tender Hungary Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 )  Veganuár

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

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

 ( 111 )  232.343

 ( 151 )  2020.09.16.

 ( 210 )  M 20 00332

 ( 220 )  2020.02.04.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2298



  

( 546 )

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

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

 elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 ( 111 )  232.344

 ( 151 )  2020.09.17.

 ( 210 )  M 20 00622

 ( 220 )  2020.02.27.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  232.345

 ( 151 )  2020.09.17.

 ( 210 )  M 20 00623

 ( 220 )  2020.02.27.

 ( 732 )  Csató Richárd, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  dr. Kucsera László, Pilisborosjenő

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenység, szórakoztató rendezvények szervezése, zenés rendezvények, koncertek szervezése.

 ( 111 )  232.347

 ( 151 )  2020.09.18.

 ( 210 )  M 19 03574

 ( 220 )  2019.11.26.

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

 ( 300 )  556581 2019.06.13. CZ

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 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

 készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.

  35    Eladási, értékesítési promóciók, hirdetési és reklámszolgáltatások, reklámterjesztés.
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 ( 111 )  232.348

 ( 151 )  2020.09.18.

 ( 210 )  M 20 00179

 ( 220 )  2020.01.22.

 ( 732 )  Adama Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)

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

 ( 541 )  ACARISTOP

 ( 511 )  5    Peszticidek; herbicidek; inszekticidek; fungicidek.

 ( 111 )  232.349

 ( 151 )  2020.09.18.

 ( 210 )  M 20 00458

 ( 220 )  2020.02.14.

 ( 732 )  Krázsik József, Pomáz (HU)

 Krázsik-Madary Judit, Pomáz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Búvárbemutatók szervezése; búvárfelszerelések kölcsönzése; búvárkodási lehetőségek biztosítása;

búvárkodással kapcsolatos képzési szolgáltatások; búvároktatás; technikai búvároktatás; ipari búvároktatás;

közbiztonsági búvároktatás; légzőkészülékes búvároktatás; szabadtüdős búvároktatás; tengeri búvárkodással

 kapcsolatos képzési szolgáltatások.

 ( 111 )  232.358

 ( 151 )  2020.09.18.

 ( 210 )  M 20 00180

 ( 220 )  2020.01.22.

 ( 732 )  Horváth Tibor, Sopron (HU)

 Horváth Attila, Sopron (HU)

 Kiss Ákos, Sopron (HU)

 ( 740 )  Margitics és Gacsályi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  232.359

 ( 151 )  2020.09.18.

 ( 210 )  M 19 03843

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Qatar Company for Airports Operation and Management, Doha (QA)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, nevezetesen repülőtéri üzletvezetési és üzemeltetési

 szolgáltatások.

  39    Utazók és áruk légi szállítása; hajóutak szervezése; kirándulások szervezése; parkolási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.360

 ( 151 )  2020.09.18.

 ( 210 )  M 19 03572

 ( 220 )  2019.11.26.

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

 ( 300 )  556583 2019.06.13. CZ

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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

 készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.

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

 ( 111 )  232.361

 ( 151 )  2020.09.18.

 ( 210 )  M 19 03573

 ( 220 )  2019.11.26.

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

 ( 300 )  556582 2019.06.13. CZ

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 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

 készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.

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

 ( 111 )  232.369

 ( 151 )  2020.09.21.

 ( 210 )  M 18 00484

 ( 220 )  2018.02.15.

 ( 732 )  Szmolár Márk, Nyíregyháza (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; online rendelési

szolgáltatások; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;

 reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám és marketing.

 ( 111 )  232.371

 ( 151 )  2020.09.23.

 ( 210 )  M 19 01741

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Hévíz TDM Egyesület, Hévíz (HU)

 ( 541 )  Hévíz, az élet forrása!

 ( 511 )  35    Olyan reklámügynökségek által nyújtott szolgáltatások, amelyek a nyilvánossággal való kommunikációt,

nyilatkozatok és közlések terjesztését végzik, áru vagy szolgáltatás tekintetében; mások javára különböző

áruféleségek összeállítása (kivéve ezek szállítását), amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy megfelelően

megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat; ezeket a szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek,

nagykereskedelmi egységek,katalógusból levélben való megrendelés vagy olyan elektronikus média útján lehet

nyújtani, mint például honlapok vagy televíziós bevásárló programok; reklámügynökségek és szolgálatok

 szolgáltatásai, úgymint prospektusok terjesztése közvetlenül vagy posta útján.

 39    Utazással és áruszállítással kapcsolatban ügynökségek vagy turistairodák által nyújtott információs

 szolgáltatások, információnyújtás a díjszabásról, a menetrendről és a fuvarozás módjáról.

  43    Szállásfoglalási szolgáltatások utazók számára, utazási irodák és ügynökök útján.

 ( 111 )  232.378

 ( 151 )  2020.09.23.

 ( 210 )  M 20 00323

 ( 220 )  2020.02.03.

 ( 732 )  WanderWell Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Digitális Detox

 ( 511 )  39    Autóbuszos utazás szervezése; buszos utazások szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és

szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások;

jegybiztosítás utazáshoz [lehetővé tételéhez]; kiskorúak kísérése utazás során; légi utazási szolgáltatások; légi

utazások szervezése; tengeri utazási [hajó] szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása; utazás- és

nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási

szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások

üdülések megszervezéséhez; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodák szolgáltatásai

autóbuszos utazással kapcsolatban; utazási szolgáltatások; utazások és hajókirándulások szervezése; utazások

szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazásszervezés, kirándulásszervezés; utazásszervezői

 szolgáltatások utazások foglalásához; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  232.379

 ( 151 )  2020.09.23.

 ( 210 )  M 20 00451

 ( 220 )  2020.02.13.

 ( 732 )  Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Fodor István Mihály, Debrecen

 ( 541 )  Gong Rádió

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója
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sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; 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; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták

terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy

marketingcélokra; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós

műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció;

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

 számítógépek segítségével; videó on-demand közvetítések.

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

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

szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

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

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; levelező tanfolyamok; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szépségversenyek szervezése;
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szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  232.380

 ( 151 )  2020.09.23.

 ( 210 )  M 20 00452

 ( 220 )  2020.02.13.

 ( 732 )  Gong Rádió Információs, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Fodor István Mihály, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; 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; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták

terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy

marketingcélokra; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós

műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció;

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

 számítógépek segítségével; videó on-demand közvetítések.

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

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

szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések
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szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; levelező tanfolyamok; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; 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; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szépségversenyek szervezése;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  232.381

 ( 151 )  2020.09.23.

 ( 210 )  M 20 00457

 ( 220 )  2020.02.13.

 ( 732 )  Budagyöngye Bevásárlóközpont Társasház, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.384

 ( 151 )  2020.09.24.

 ( 210 )  M 20 00861

 ( 220 )  2020.03.24.

 ( 732 )  Bajáki Ede, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Fortisept

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

 használatra; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  232.385

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00874

 ( 220 )  2020.03.24.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A DIGI MINDIG VELED VAN

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2305



 átvitel; rádiós kommunikáció.

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  232.386

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 01021

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  dr. Turi György, Budapest (HU)

 ( 541 )  Maradj itthon!

 ( 511 )  35    Hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és

reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; interneten keresztül

biztosított hirdetési szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; közlemények, hirdetmények kiadása

reklámozási céllal; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások;

reklámszövegírás; reklámszövegek publikálása; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; televíziós

reklámok elkészítése; televíziós reklámozás; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások

 promóciója [reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás].

 ( 111 )  232.387

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 01020

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  WEBMASTER GLOBAL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Buda Álmos Botond, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Táblagépek.

 ( 111 )  232.388

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00876

 ( 220 )  2020.03.25.

 ( 732 )  Biolab Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  VirBio

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  232.389

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00869

 ( 220 )  2020.03.24.
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 ( 732 )  Dr. Török Réka, Csór (HU)

 ( 541 )  Beírod magad a jövőbe

 ( 511 )  41    Dokumentumok kiadása; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;

brosúrák kiadása; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és könyvek elektronikus

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

publikálása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;

globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása;

ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos

dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások;

kiadványok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása;

oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási

kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatókönyvek kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; online kiadói szolgáltatások; poszterkiadás;

podcastok létrehozása [írása]; prospektusok kiadása; szövegek kiadása; tudományos információs folyóiratok

kiadása; web-es újságok megjelentetése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; képzési

célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások

szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési

célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák

rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;

képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; oktatási célú

bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú

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

célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése;

oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése;

oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási

kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási

konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy

szórakoztatási célú versenyek szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek

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

szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; coaching [tréning]; coaching; diákok oktatási

tevékenységekben való részvételének megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének

megszervezése; ifjúsági képzési programok szervezése; informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások

(oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier

tanácsadás [oktatás]; képzés a foglalkoztatási lehetőségekkel kapcsolatban; képzés és oktatás; képzések

szervezése; képzések tartása; képzési célú műhelyek; képzési tanácsadás; képzési vagy oktatási szolgáltatások life

coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; képzéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások; kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos

tanfolyamok; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés]; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási

anyagok terjesztése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;

oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú

kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú

szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási

felmérések, vizsgálatok; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási

intézményi szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatáskutatás; oktatással kapcsolatos
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szakmai konzultációs szolgáltatások; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; online oktatás biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; online képzések biztosítása; online információ- és hírszolgáltatás a szakmai

tréninggel kapcsolatban; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján;

online oktatási tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások;

pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai készségfejlesztés; szakmai

készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő

tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; tudományos célú

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

 szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 44    Foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések

és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési szolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati

szolgáltatások; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai

vizsgálatok; pszichológiai tesztek elvégzése; pszichológiával kapcsolatos információnyújtás;

 személyiségvizsgálatok pszichológiai célokból.

 ( 111 )  232.390

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00555

 ( 220 )  2020.02.21.

 ( 732 )  Fákó Árpád, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benke Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában; digitális

videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok

megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

megjelentetése; fényképek közzététele; hangoskönyvek kiadása; kottafüzetek kiadása; kották kiadása; kottázási

szolgáltatások; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; online kiadói szolgáltatások;

podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; szövegírás; zeneátírási szolgáltatások; zenei művek publikálása;

zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus szövegek

megjelentetése; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és

multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók; az interneten hallgatható [nem letölthető]

digitális zene szolgáltatása; dalírás; dalírási szolgáltatások; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes

weboldalakról; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zeneszolgáltatás az internetről;

diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus

információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában;

élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek művészeti vezetése; előre

felvett szórakoztató anyagok bemutatása; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; fesztiválok

szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;
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információnyújtás a zene terén; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; interaktív szórakoztatás;

interaktív szórakoztatási szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncerttermek, varieték;

könnyed szórakoztató szolgáltatások; közösségi kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények

szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális

tevékenységek; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek lebonyolítása;

kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre

(szponzori, promotor szolgáltatások); népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és

szórakoztatás terén; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online interaktív szórakoztatás; online

szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; rádiós

szórakoztatás; szórakoztatás; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás

biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában;

szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás;

szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes adatbázisból vagy az internetről;

szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató

műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató rendezvények

szervezése és lebonyolítása; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában;

szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató

szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szövegek

készítése kiadásra; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; táncos események szervezése;

telefonos szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; televíziós zenei koncertek; televíziós, széles sávú, vezeték

nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási

szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti vezetése; zenés show-k készítése; zenés

szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított

szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás

szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez;

jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;

jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős

rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;

jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási

szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; koncertjegy foglalási jegyirodai

szolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra;

szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; ülőhelyfoglalás

 előadásokra és sportrendezvényekre.

 ( 111 )  232.391

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00538

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BellaRosa

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
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jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  232.392

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00693

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Pannon Hotel Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berek Gergő, Pécs

 ( 541 )  Szent Orbán Erdei Wellness Hotel

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

szolgáltatások; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges

alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek

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

bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely

biztosítás találkozókhoz; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;

ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és

italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi

szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által

 nyújtott éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  232.393

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00558

 ( 220 )  2020.02.21.

 ( 732 )  Nagygyörgy Csenge, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Kovács Péter, Budapest

 ( 541 )  LAURIEN

 ( 511 )   44    Szépségszalon szolgáltatások.

 ( 111 )  232.394

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00535

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  BrandCruiter Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Skoda Gabriella, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gazdasági előrejelzések; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése és rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; konzultáció személyzeti kérdésekben; közvélemény-kutatás; munkaerő-toborzás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás és üzleti elemzés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk aktualizálása számítógépes
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adatbázisban; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 ( 111 )  232.395

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00409

 ( 220 )  2020.02.11.

 ( 732 )  KY-motor Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galambos Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KY-motor

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

 erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével).

 ( 111 )  232.396

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00422

 ( 220 )  2020.02.11.

 ( 732 )  Pintér Zoltán, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők sportolók

számára; étrendkiegészítő italok; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítő enzimek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható

gyógyélelmiszerek; folyékony étrend-kiegészítők; humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra;

nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; cink

 étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  232.397

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 20 00557

 ( 220 )  2020.02.21.

 ( 732 )  Bagamériné Kozma Gabriella Tímea, Hajdúsámson (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Kiegészítő takarmánykeverékek; takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra; takarmányadalékok

gyógyászati célokra; gyógyhatású adalékok állati takarmányokhoz; étrend-kiegészítők állatok számára;

étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; gyógynövényalapú
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 takarmánykiegészítő lovak számára.

 31    Táplálékok és italok állatoknak; kevert állati takarmány; növényi eredetű állati takarmányok; takarmány

istállóban tartott állatoknak; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet formájában; erősítő takarmány

 állatoknak; állati takarmány készítmények; állati takarmány.

 ( 111 )  232.398

 ( 151 )  2020.09.25.

 ( 210 )  M 19 03132

 ( 220 )  2019.10.10.

 ( 732 )  RFE/RL, Inc., Washington, DC (US)

 ( 740 )  Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szabad Európa

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftveralkalmazások mobiltelefonokhoz, hordozható médialejátszókhoz és PDA-khoz,

nevezetesen olyan szoftverek, amelyek hozzáférést biztosítanak hírekhez, napi eseményekhez, politikához és

 szórakoztatáshoz kapcsolódó hanganyagokhoz, audiovizuális és vizuális tartalmakhoz.

 38    Televíziós műsorok; televíziós programok; televíziós műsorszórás, közvetítés; internetes fórumok

biztosítása hírekkel, napi eseményekkel, politikával és szórakoztatással kapcsolatos üzenetek számítógépes

felhasználók közötti továbbítására; online információmegosztás (információ és kommunikáció); on-line üzleti és

kereskedelmi információszolgáltatás üzleti, kormányzati, kereskedelmi, politikai kérdésekről, szavazási

lehetőségekről; online információ az állami ügyekről, politikai kérdésekről, szavazási lehetőségekről és a

szavazási közösségi hálózati szolgáltatások regisztrációjának lehetőségeiről; üzenetek továbbítására számítógépes

felhasználók között számítógépes hálózaton belül hírekkel, napi eseményekkel, politikával és szórakoztatással

 kapcsolatban.

 41    Televízió-műsorok készítése; hírek szerkesztése; napi, politikai és szórakoztató események szervezése;

elektronikus kiadvány közzététele, nevezetesen más által készített, hírekkel, napi eseményekkel, politikai

eseményekkel és szórakoztatással kapcsolatos, szöveges internetes hirdetésnek nem minősülő kiadványok

 közzététele.

 ( 111 )  232.399

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 00454

 ( 220 )  2020.02.13.

 ( 732 )  Budagyöngye Bevásárlóközpont Társasház, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budagyöngye

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

 ( 111 )  232.400

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 00930

 ( 220 )  2020.04.01.

 ( 732 )  ART-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ART MEDIC

 ( 511 )  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; klinikák, orvos

rendelők szolgáltatásai; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; plasztikai sebészet;

 szépségszalonok; terápiás szolgáltatások; orvosi szolgáltatások.
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 ( 111 )  232.401

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 00931

 ( 220 )  2020.04.01.

 ( 732 )  Apró Anna, Zalaegeszeg (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Orvosi diagnosztikai eszközök; vércukorszint-mérők; kardiográf eszközök; kardiovaszkuláris tűk;

kardiovaszkuláris pumpák; kardiovaszkuláris eszközök; kardiovaszkuláris vezetőhuzalok; kardiopulmonális

 újraélesztő maszkok; kardiovaszkuláris megfigyelő berendezések.

 35    Marketing tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás; üzleti

stratégiai tanácsadás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök

kis- és nagykereskedelme; munkaerő-közvetítés; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi közvetítési

szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; orvosi számlázási szolgáltatások kórházak számára; okleveles

orvostechnikai szakemberek jegyzékének kezelése; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása;

orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; számlázási

 szolgáltatások orvosok számára; orvosi számlák kiállítása; orvosi költséggazdálkodás.

 41    Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási,

 szórakoztatási és sportszolgáltatások; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; tanítás orvosi területen.

 42    Számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz; orvosi technológiákkal használatos számítógépes

 szoftverek tervezése és fejlesztése.

 44    Orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi szolgáltatások; receptek elkészítése gyógyszertárakban; orvosi ellátás;

ambuláns orvosi ellátás; orvosi ellátást biztosító intézményt hívó szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási [ellátási]

 szolgáltatások.

 45    Társkereső szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és

 ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  232.402

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 00932

 ( 220 )  2020.04.01.

 ( 732 )  Apró Anna, Zalaegeszeg (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Orvosi diagnosztikai eszközök; vércukorszint-mérők; kardiográf eszközök; kardiovaszkuláris tűk;

kardiovaszkuláris pumpák; kardiovaszkuláris eszközök; kardiovaszkuláris vezetőhuzalok; kardiopulmonális

 újraélesztő maszkok; kardiovaszkuláris megfigyelő berendezések.

 35    Marketing tanácsadás; üzletviteli tanácsadás; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó tanácsadás; üzleti

stratégiai tanácsadás; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök

kis- és nagykereskedelme; munkaerő-közvetítés; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi közvetítési

szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; orvosi számlázási szolgáltatások kórházak számára; okleveles

orvostechnikai szakemberek jegyzékének kezelése; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása;

orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; számlázási
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 szolgáltatások orvosok számára; orvosi számlák kiállítása; orvosi költséggazdálkodás.

 41    Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási,

 szórakoztatási és sportszolgáltatások; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; tanítás orvosi területen.

 42    Számítógépes programok írása orvosi alkalmazásokhoz; orvosi technológiákkal használatos számítógépes

 szoftverek tervezése és fejlesztése.

 44    Orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi szolgáltatások; receptek elkészítése gyógyszertárakban; orvosi ellátás;

ambuláns orvosi ellátás; orvosi ellátást biztosító intézményt hívó szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási [ellátási]

 szolgáltatások.

 45    Társkereső szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és

 ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  232.403

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 00934

 ( 220 )  2020.04.01.

 ( 732 )  Dr. Piczkó Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  Zoom Színház

 ( 511 ) 9    Audiovizuális felvételek; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; letölthető elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető filmek; letölthető hangfelvételek; letölthető képfájlok; letölthető képsorok; letölthető

kiadványok, publikációk; letölthető média; letölthető oktatási média; letölthető podcast-ok; letölthető tanfolyami

anyagok; letölthető videofelvételek; letölthető zenefájlok; multi-média felvételek; műsoros mozgófilmes videók;

podcastok; rögzített videók; számítógépes dokumentáció elektronikus formában; videocastok; videofelvételek;

 zenét tartalmazó letölthető videofelvételek.

 ( 111 )  232.404

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 00936

 ( 220 )  2020.04.02.

 ( 732 )  Városi Viktor, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  232.405

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 01094

 ( 220 )  2020.04.22.

 ( 732 )  Dr. Kmeth Sándor, Szeged (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Antibakteriális spray-k; antiszeptikus spray-k aeroszolok formájában, bőrön történő használatra; antiszeptikus

spray-k aeroszolok formájában, szilárd felületeken történő használatra; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve

szappanok]; fertőtlenítő szerek gyógyászati használatra; fertőtlenítő törlőkendők; fertőtlenítők; fertőtlenítők

háztartási használatra; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus
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készítmények; fertőtlenítőszerek fogorvosi készülékekhez és műszerekhez; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; fertőtlenítőszerrel átitatott

tisztítókendők higiéniai célokra; gyógyhatású kézmosók; kézfertőtlenítő készítmények; sterilizáló oldatok; vírus-,

gomba- és baktérium ölő készítmények; szájmaszkok; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; csíraölő készítmények

[kivéve szappanok]; csíraölő szerek (germicidek); légtisztító készítmények zárt légterek fertőtlenítésére; higiéniai

 beléptető kapuk fertőtlenítő anyaga.

 ( 111 )  232.406

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 01095

 ( 220 )  2020.04.22.

 ( 732 )  BELVÁROSI Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Széfszolgáltatások.

 ( 111 )  232.407

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 01097

 ( 220 )  2020.04.22.

 ( 732 )  Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Grandior Royale

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alacsony alkoholtartalmú bor;

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

eredet-megjelöléssel védett borok; forralt bor; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott

 borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 111 )  232.408

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 00591

 ( 220 )  2020.02.25.

 ( 732 )  Seaworthy Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Holló Dóra, Budapest

 ( 541 )  Roadfluent

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  232.409

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 00725

 ( 220 )  2020.03.05.

 ( 732 )  GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Daszkalovics Katalin, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási

 szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban.

 42    Környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatások a

környezetvédelem területén; kutatási szolgáltatások a környezetvédelem tárgyában; tanácsadási szolgáltatások a

környezetvédelemmel kapcsolatban; környezetvédelem területén végzett kutatással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; technológiai információk nyújtása környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban; a

természetes energia felhasználásával kapcsolatos kutatási és műszaki projekttanulmányok kivitelezése; a

természetes energia felhasználásával kapcsolatos kutatási és műszaki projekttanulmányokhoz kapcsolódó

tájékoztatás; tudományos és technológiai szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások;

környezetvédelmi megfigyelő szolgáltatások; tudományos információk biztosítása a globális felmelegedés

területén; tudományos információk biztosítása az éghajlatváltozással és a globális felmelegedéssel kapcsolatban;

tudományos információk biztosítása a klímaváltozás területén; kutatás a klímaváltozás területén;

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

szaktanácsadás; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás és

 szaktanácsadás; műszaki kutatás a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban.

 ( 111 )  232.410

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 01099

 ( 220 )  2020.04.23.

 ( 732 )  BP Reklám Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások.

  41    Szórakoztató központok; múzeumi kiállítások; szórakoztató komplexumok.

 ( 111 )  232.411

 ( 151 )  2020.09.28.

 ( 210 )  M 20 01101

 ( 220 )  2020.04.23.

 ( 732 )  Lactalis Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej; tejitalok; tejtermékek; sajtok; sajttermékek; friss sajt; füstölt sajt; kemény sajt; lágy sajtok; túró;

 túrókészítmények.

 ( 111 )  232.412

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 01107

 ( 220 )  2020.04.23.

 ( 732 )  Danyi Vilmos, Budapest (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2316



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

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

 minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások.

 ( 111 )  232.417

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 01000

 ( 220 )  2020.04.08.

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

 ( 541 )  VIPSORY

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

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.

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

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

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

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

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

 aktivitásészlelők; oktatási mobilalkalmazások.

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

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

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

  41    Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

 44    Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

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

gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések

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

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

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

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

 magukba foglaló szolgáltatások.

 ( 111 )  232.418

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 01168

 ( 220 )  2020.04.30.

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

 ( 740 )  Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  232.419

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 01162

 ( 220 )  2020.04.29.

 ( 732 )  Pane Magyar Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Göd (HU)

 ( 740 )  Dr. Terék Edina Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  232.420

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 01160

 ( 220 )  2020.04.29.

 ( 732 )  Pane Magyar Sütőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Göd (HU)

 ( 740 )  Dr. Terék Edina Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 111 )  232.421

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 01169

 ( 220 )  2020.04.30.

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

 ( 740 )  Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  232.422

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 00998

 ( 220 )  2020.04.08.

 ( 732 )  Luterán Péter, Encs (HU)

 ( 740 )  Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Lutherm

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 ( 111 )  232.423

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 00999

 ( 220 )  2020.04.08.

 ( 732 )  Luterán Péter, Encs (HU)

 ( 740 )  Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc

  ( 546 )

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és
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 gázfúrás.

 ( 111 )  232.424

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 01001

 ( 220 )  2020.04.08.

 ( 732 )  Luterán Péter, Encs (HU)

 ( 740 )  Gadus Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 ( 111 )  232.425

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 01004

 ( 220 )  2020.04.08.

 ( 732 )  Brands and More Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló

 anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  232.426

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 01007

 ( 220 )  2020.04.08.

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lavyguard

 ( 511 ) 3    Testápolási és szépségápolási készítmények; szájhigiénés készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai

szerek; olajok kozmetikai célokra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; tisztító tejek kozmetikai

használatra; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; szérumok

kozmetikai alkalmazásra; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; kozmetikai arcápoló készítmények;

korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai hajvizek, -szeszek; kozmetikai napvédő készítmények; bőrfeszesítő

kozmetikai készítmények; hidratáló zselék, gélek [kozmetikai]; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai];

hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; regeneráló krémek kozmetikai használatra; felhám ápoló kozmetikai

olajok; kozmetikai szerek folyadékok formájában; összehúzó szerek kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló

termékek aeroszol formában; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; ránccsökkentő

 kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra.

5    Oxigén gyógyászati használatra; szilárd oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; étrend-kiegészítők
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kozmetikai hatással; rákellenes készítmények; rák-elleni szerek; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; növényi

eredetű rákellenes készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres szájspray; gyógyszeres spray-k.

 ( 111 )  232.427

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 01008

 ( 220 )  2020.04.08.

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lavyshield

 ( 511 ) 3    Testápolási és szépségápolási készítmények; szájhigiénés készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai

szerek; olajok kozmetikai célokra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; tisztító tejek kozmetikai

használatra; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; szérumok

kozmetikai alkalmazásra; hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; kozmetikai arcápoló készítmények;

korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai hajvizek, -szeszek; kozmetikai napvédő készítmények; bőrfeszesítő

kozmetikai készítmények; hidratáló zselék, gélek [kozmetikai]; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai];

hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; regeneráló krémek kozmetikai használatra; felhám ápoló kozmetikai

olajok; kozmetikai szerek folyadékok formájában; összehúzó szerek kozmetikai használatra; kozmetikai bőrápoló

termékek aeroszol formában; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; ránccsökkentő

 kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra.

5    Oxigén gyógyászati használatra; szilárd oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; étrend-kiegészítők

kozmetikai hatással; rákellenes készítmények; rák-elleni szerek; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; növényi

eredetű rákellenes készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; gyógyszerek; gyógyszeres krémek; gyógyszeres szájspray; gyógyszeres spray-k.

 ( 111 )  232.428

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 00735

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  TechnoTestor Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Elsősorban fém anyagokból álló színpadok zenei előadásokhoz; kötélpálya és futómacska kábelek; lelátók

fémből [tribünök]; mobil lelátók fémből; fémből készült mobil csarnokok, sátrak; fémszerkezetek vidámparki és

szórakoztatóipari berendezésekhez; színpadok, színpadfedések; fix telepítésű és mobil lelátók, tribünök;

 kötélpályák és fémszerkezetei; kalandparkok; vasalt utak (via ferrata); skate pályák.

 12    Kötélpályás szállító berendezések; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; gokartok; quadok

[négykerekű motorok]; vízibiciklik; dodzsemek; gyermekvonatok; hullámvasút és szellemvasút; csónakok és

 kocsik vidámparki berendezésekhez.

 19    Hordozható épületek, nem fémből; hordozható színpadok, nem fémből; lelátók, nem fémből; biztonsági

játszótereken használt gumimorzsás [esésvédő] felületburkoló anyagok; gyermek játszótereken használt

gumimorzsás [esésvédő] felületburkoló anyagok; játszótereken használt gumimorzsás [esésvédő] felületburkoló
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anyagok; játszótéri burkolólap; épületek és épületelemek nem fémből vidámparki célra; elvarázsolt kastélyok;

ipari sátrak [épületszerkezetek], nem fémből és nem szövetből; sátrak [épületszerkezetek], nem fémből és nem

 szövetből.

 28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; vidámparki berendezések; vidámparki hinták,

berendezések; csúszdák [játszótéri felszerelések]; fából készült játszótéri eszközök; fémből készült játszótéri

eszközök; hinták [játszótéri eszközök]; homokozók [játszótéri eszközök]; játszótéri berendezések, eszközök;

játszótéri berendezések, felszerelések gyerekeknek; játszótéri labdák; mászóka egységek [játszótéri eszközök];

mérleghinták, libikókák [játszótéri eszközök]; műanyagból készült játszótéri eszközök; vásártéri és játszótéri

berendezések; bobok, bobszánkók; paintball fegyverek [sporteszközök]; pneumatikus paintball fegyverek;

céltáblák; mesterséges mászófalak; vízicsúszdák; vízicsúszdák [játékberendezések]; hintalovak; hintalovak,

hintázó játékok, libikókák; hintalovak fémkereten; felfújható játékok; felfújható strandjátékok; fitnesz gépek;

mutatványos berendezések; óriáskerék; körhinták; szárazcsúszdák; toronyugró berendezések; kilövő

berendezések; céllövölde; céldobó játékok; gumiasztalok; erőmérő játékok; mászótermek; lovas körhinták;

 szabadtéri fitneszeszközök.

 ( 111 )  232.429

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 00745

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Redwood Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fagyöngy Lakópark

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  232.430

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 00740

 ( 220 )  2020.03.07.

 ( 732 )  Hegedüs Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális számítógépes hálózat segítségével

 biztosítottakat is.

 ( 111 )  232.431

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 00736

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  Fenyvesi Zsófia, Nagykovácsi (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése;

 fesztiválok szervezése kulturális célokra; kulturális és művészeti rendezvények szervezése.

 ( 111 )  232.432

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 00838

 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  Vinex Plus Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Vecsés (HU)

 ( 740 )  M. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.433

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 20 00841

 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  TMH International AG, Zug (CH)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Földmérő-, optikai-, súlymérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; elektromos

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

és berendezések; adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; szoftverek; minden említett áru járművekkel,

vasúti járművekkel és mozdonyokkal, valamint azok részeivel és szerelvényeivel kapcsolatban történő

 használatra; minden fentebb említett áru magyar származású.

 12    Járművek, vasúti járművek, mozdonyok illetve azok részei; minden fentebb említett áru magyar származású.

 37    Járművek karbantartása és javítása, ideértve vasúti járművek és mozdonyok karbantartását és javítását;

 minden fentebb említett szolgáltatás magyar származású.

 ( 111 )  232.434

 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 18 00950

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 19. szám, 2020.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2322



 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)

 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  slow living

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  232.435

 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 19 03855

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 )  UP-TERS BALL

 ( 511 )   28    Etetőanyagok horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat].

 ( 111 )  232.436

 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 20 00208

 ( 220 )  2020.01.24.

 ( 732 )  Nyéki Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Club Heaven

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

 ( 111 )  232.437

 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 20 00207

 ( 220 )  2020.01.24.

 ( 732 )  Nyéki Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Club Heaven Budapest

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

 ( 111 )  232.438

 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 20 00326

 ( 220 )  2020.02.04.

 ( 732 )  Flexibill Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FlexiPay - Digitális Faktoring

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; faktoring-, követelés adásvételi és pénzkölcsön

szerződések elektronikus úton és automatizált folyamat részeként történő létrejöttének, adminisztrációjának,

 teljesítésének, elszámolásának és megszüntetésének támogatása.

 ( 111 )  232.439
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 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 20 00612

 ( 220 )  2020.02.26.

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

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 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.

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.440

 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 19 02462

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  Panna Cocktail Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsis István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sörbetek, jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek.

 32    Sörbetek [italok]; sörbetek italok formájában; sörök; árpabor [sör]; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale

[angol sör]; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock sör;

búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; IPA (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé
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ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; kvasz [alkoholmentes ital]; láger sörök [alsóerjesztésű sörök];

malátacefre; malátasör; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sör alapú italok; söralapú koktélok; sörcefre;

 sörutánzat; stout [erős barna sör].

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  232.443

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 01108

 ( 220 )  2020.04.23.

 ( 732 )  Promobil Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Végtag ortézisek, protézisek.

 ( 111 )  232.445

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 00664

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

 ( 111 )  232.446

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 00788

 ( 220 )  2020.03.11.

 ( 732 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  gondola

 ( 511 )  29    Csemegeuborka; csontleves, húsleves; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető

rovarok, nem élő; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; extra

szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek;

falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró,

elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított;

guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz;

gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; halikra, elkészítve;

halkonzerv; hal, tartósított; hangyakaviár [ehető hangyalárva, elkészített]; heringek [nem élő]; homár, nem élő;

hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített

mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kalbi [grillezett húsétel]; kandírozott

[cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir [tejes ital]; kocsonyák;

kókusztejalapú italok; kókuszvaj; kolbász; krokett; lazac [nem élő]; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított;

levesek; leveskészítmények; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési

célokra; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyoróvaj; napraforgómag,

elkészítve; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pacal; padlizsánkrém; pirított tengeri alga; rákfélék,

keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; rjazsenka [sült kefir]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;
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selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;

tahini [szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejpótlók; tejszínhab; tejszín

[tejtermékek]; tojásfehérje; tojások; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;

virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; zöldségek, főtt; zöldségek,

tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;

 zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tofu.

 30    Aprósütemények, kekszek; briós; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; chips [gabonakészítmény]; cukor;

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;

csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével;

fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva

szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; feldolgozott magvak fűszerezéshez;

földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; gabonakészítmények;

gabonaszeletek; gofri; gyorsrizs; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták;

gyümölcsszószok; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok;

kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé

alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz;

ketchup [szósz]; kovász; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként

rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; mandulás édességek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;

müzli; nyers tészták; palacsinták; pizza; pótkávé; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; ravioli; rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizssütemény; sajtburgerek [szendvicsek];

salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménytészta;

szendvicsek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco;

tápióka; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; vajas kekszek [petit-beurre]; vareniki [ukrán töltött gombóc]; zab

 alapú ételek; zsemlék.

 32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; asztali vizek; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; limonádék; lítiumos vizek;

mustok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok,

melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; szénsavas víz; szódavíz;

szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek

 [italok]; zöldséglevek [italok].

 35    Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árusító automaták kölcsönzése; árusító

standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési

promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; termékminták, áruminták terjesztése;

 árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból.

 ( 111 )  232.447

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 00790

 ( 220 )  2020.03.11.

 ( 732 )  Palásti József, Kunszállás (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  kontyos táska
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 ( 511 )  29    Csemegeuborka; csontleves, húsleves; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető

rovarok, nem élő; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; extra

szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek;

falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró,

elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnéla rákok, nem élő; gomba, tartósított;

guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek; gyümölcs csipsz;

gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; halikra, elkészítve;

halkonzerv; hal, tartósított; hangyakaviár [ehető hangyalárva, elkészített]; heringek [nem élő]; homár, nem élő;

hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; húsleves koncentrátumok; húsok; hús, tartósított; ízesített

mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kalbi [grillezett húsétel]; kandírozott

[cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir [tejes ital]; kocsonyák;

kókusztejalapú italok; kókuszvaj; kolbász; krokett; lazac [nem élő]; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított;

levesek; leveskészítmények; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési

célokra; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyoróvaj; napraforgómag,

elkészítve; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pacal; padlizsánkrém; pirított tengeri alga; rákfélék,

keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; rjazsenka [sült kefir]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok;

selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;

tahini [szezámmagkrém]; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejpótlók; tejszínhab; tejszín

[tejtermékek]; tofu; tojásfehérje; tojások; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz [befőtt]; vadhús; vaj; vajkrém;

virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; zöldségek, főtt; zöldségek,

tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;

 zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Aprósütemények, kekszek; briós; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; chips [gabonakészítmény]; cukor;

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;

csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével;

fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva

szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; feldolgozott magvak fűszerezéshez;

földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; gabonakészítmények;

gabonaszeletek; gofri; gyorsrizs; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös sütemények/torták;

gyümölcsszószok; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok;

kakaóitalok tejjel; kamillaalapú italok; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé

alapú italok; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz;

ketchup [szósz]; kovász; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként

rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; mandulás édességek; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska;

müzli; nyers tészták; palacsinták; pizza; pótkávé; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; ravioli; rizs; rizs

alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizssütemény; sajtburgerek [szendvicsek];

salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); spagetti; sütemények; süteményekhez való tészta; süteménytészta;

szendvicsek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco;

tápióka; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek;

tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; vajas kekszek [petit-beurre]; vareniki [ukrán töltött gombóc]; zab

 alapú ételek; zsemlék.

 32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; asztali vizek; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; limonádék; lítiumos vizek;

mustok; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok,

melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; szénsavas víz; szódavíz;
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szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; vizek

 [italok]; zöldséglevek [italok].

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása;

beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

 áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; termékminták, áruminták terjesztése.

 ( 111 )  232.448

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 00951

 ( 220 )  2020.04.03.

 ( 732 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

 ( 541 )  Maradj haza magadnak!

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

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

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

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik
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 fél megbízásából.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

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

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

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

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

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

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

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

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

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

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

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

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

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

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  232.449

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 00952

 ( 220 )  2020.04.04.

 ( 732 )  EVENT Csoport Rendezvényszervező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pojják Eszter Edit, Budapest

 ( 541 )  HR Smile

 ( 511 )  35    Vállalati kommunikációs szolgáltatások; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;
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 humánerőforrás-menedzsment; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások.

 41    Üzleti oktatási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; szemináriumok és workshopok [képzés]

szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; üzleti képzés; képzések tartása;

 képzés és oktatás; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén.

 ( 111 )  232.450

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 00956

 ( 220 )  2020.04.05.

 ( 732 )  Kántás Kata, Tihany (HU)

 ( 740 )  Karácsony Zsolt, Balatonfüred

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  232.451

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 00478

 ( 220 )  2020.02.14.

 ( 732 )  ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hajnal Emese, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

 vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.

 5    Fertőtlenítők úszómedencékhez.

 ( 111 )  232.452

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 01109

 ( 220 )  2020.04.23.

 ( 732 )  APPERCELL Biotech Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  APPERCELL

 ( 511 ) 9    Laboratóriumi tálcák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi inkubátorok [nem orvosi használatra];

laboratóriumi készülékek és műszerek; inkubátorok laboratóriumi használatra; inkubátorok

baktériumkultúrákhoz; elektródák laboratóriumi kutatáshoz; adatbányász szoftverek; adatbázismotorok; adat- és

fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatbázisszerver-szoftverek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

adatbázisok; elektronikus adatbázisok; adatátalakító berendezések; adatkommunikációs hardverek; anyagvizsgáló
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készülékek és gépek; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; felügyelő, ellenőrző berendezések,

elektromos; mérőműszerek; tudományos és laboratóriumi készülékek elektromosságot használó kezeléshez;

mérőkészülékek, elektromos; olvasók (adatfeldolgozó eszközök); szabályozó berendezések, elektromos;

számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; tesztelő

készülékek nem gyógyászati használatra; berendezések tudományos kutatáshoz és laboratóriumi használatra,

 oktatási berendezések és szimulátorok.

 10    Diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi használatra; automatikus elemzőkészülékek gyógyászati

diagnosztikai használatra; elektromos orvosi diagnosztikai eszközök; orvosi diagnosztikai eszközök; orvosi

diagnosztikai műszerek, eszközök; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; anyagok elemzésére

szolgáló berendezések (orvosi használatra); laboratóriumi egységek folyadékok inkubációjára [orvosi

használatra]; orvosi diagnosztikai készülékek orvosi célokra; elektrofiziológiás elektródák; elektródák

gyógyászati használatra; inkubátorok orvosi használatra; inkubációs egységek; anyagok elemzésére szolgáló

berendezések (orvosi használatra); elektrofiziológiás diagnosztikai katéterek; vizsgáló szondák orvosi

diagnosztikai célokra; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések; orvosi készülékekhez használt

 elektródák.

 42    Gyógyszerekkel kapcsolatos kutatás; orvosi laboratóriumi kutatási szolgáltatások; orvosi kutatás;

orvosbiológiai kutatási szolgáltatások; orvosi kutatáshoz használt emberi szövetek elemzése; orvostudományhoz

kapcsolódó kutatás; orvosi és állatorvosi kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztatás és adatszolgáltatás;

adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; adatbányászat; adatbázisok fejlesztése;

adatmigrációs szolgáltatások; adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázis-szoftverek telepítése; adattároló

rendszerek fejlesztése; adatközpont-berendezések biztosítása; számítógépes adatelemzési szolgáltatások;

adatfeldolgozó rendszerek lízingelése; anyagok elemzése; adatfeldolgozó programok fejlesztése; adatfeldolgozó

rendszerek tervezése; laboratóriumi anyagvizsgálat; laboratóriumi kutatások; laboratóriumi szolgáltatások;

laboratóriumi vizsgálatok, tesztelési szolgáltatások; anyagvizsgálat és elemzés; tanácsadási szolgáltatások az

anyagvizsgálattal kapcsolatban; diagnosztikai készülékek tervezése; számítógéppel támogatott diagnosztikai

tesztelési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; szoftver mint szolgáltatás (saas);

szoftvertervezés; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos laboratóriumi

szolgáltatások; biológiai kutatás, klinikai kutatás és egészségügyi kutatás; tanácsadás a gyógyszerészeti kutatás

területen; gyógyszerészeti és tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai

 kísérletek területén; tudományos kutatás; elektronikus adattárolási és adat háttérmentési szolgáltatások.

 ( 111 )  232.453

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 01111

 ( 220 )  2020.04.24.

 ( 732 )  Meex Agent Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.454

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 01112
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 ( 220 )  2020.04.24.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lajver Incognito

 ( 511 )   33    Borok; alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 35    On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; marketing

 szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bár- és

 éttermi szolgáltatások; panziók; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 111 )  232.455

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 01114

 ( 220 )  2020.04.24.

 ( 732 )  Magyar Batthyány Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  Tradinnováció

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

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

 ( 111 )  232.464

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 210 )  M 20 00015

 ( 220 )  2020.01.06.

 ( 732 )  Elcin Gökhan, Isztambul (TR)

 ( 740 )  Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti információk nyújtása

 weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások.

A rovat 133 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  113.533

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

 ( 111 )  113.537

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

 ( 111 )  113.539

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

 ( 111 )  113.540

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

 ( 111 )  113.618

 ( 732 )  ORION Elektronikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  113.699

 ( 732 )  Cooper Tire & Rubber Company (Delaware államban bejegyzett cég), Findlay, Ohio (US)

 ( 111 )  121.771

 ( 732 )  Bogdány Petrol Kft., Nyírbogdány (HU)

 ( 111 )  121.822

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

 ( 111 )  122.429

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  122.553

 ( 732 )  Merial, Inc., Duluth, Georgia (US)

 ( 111 )  122.836

 ( 732 )  Irish Distillers International Limited, Dublin 4 (IE)

 ( 111 )  130.505

 ( 732 )  Bar's Products International Ltd., Pasadena, TX (US)

 ( 111 )  130.522

 ( 732 )  Elektra Entertainment Group Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  130.532

 ( 732 )  Atlantic Recording Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  130.753

 ( 732 )  Whirlpool Properties Inc., Saint Joseph, Michigan (US)

 ( 111 )  131.295

 ( 732 )  Perry Ellis International Europe Limited, Dublin 8 (IE)

 ( 111 )  131.588
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 ( 732 )  Lyondellbasell Advanced Polymers Inc., Houston, Texas (US)

 ( 111 )  131.603

 ( 732 )  FCA US LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  131.604

 ( 732 )  FCA US LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  131.655

 ( 732 )  W-D Apparel Company, LLC, Delaware (US)

 ( 111 )  131.672

 ( 732 )  Farm Gold Handels GmbH., Wr.Neudorf,Industriezentrum NÖ-Süd (AT)

 ( 111 )  131.714

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  131.743

 ( 732 )  TEQUILA CUERVO, S.A. de C.V.(Mexico törvényei szerint létesült vállalat), Tlaquepaque.Jalisco (MX)

 ( 111 )  131.819

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  131.864

 ( 732 )  H.J.Heinz Company Brands LLC (Delaware törvényei szerint létesült vállalat), Pittsburgh (US)

 ( 111 )  131.881

 ( 732 )  Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)

 ( 111 )  131.882

 ( 732 )  Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)

 ( 111 )  131.956

 ( 732 )  Engis Corporation, Wheeling, Illinois (US)

 ( 111 )  131.977

 ( 732 )  Abercrombie & Fitch Europe Sagl, Mendrisio (CH)

 ( 111 )  131.980

 ( 732 )  Henri Bendel, LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  132.059

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  133.269

 ( 732 )  Dell Inc., Round Rock, Texas (US)

 ( 111 )  133.458

 ( 732 )  Atlantic Recording Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  133.724

 ( 732 )  HFC Prestige International Holding Switzerland Sárl, Petit-Lancy (CH)
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 ( 111 )  138.810

 ( 732 )  FCA US LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  140.133

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

 ( 111 )  162.985

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o. Sp. k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  162.986

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o. Sp. k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  165.827

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.836

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.196

 ( 732 )  Bóka Tibor, Budapest (HU)

 ( 111 )  166.443

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  166.564

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

 ( 111 )  166.900

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szekszárd (HU)

 ( 111 )  167.134

 ( 732 )  WESZTA-T Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.137

 ( 732 )  WESZTA-T Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.386

 ( 732 )  General Cable Technologies Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Highland Heights, Kentucky (US)

 ( 111 )  167.392

 ( 732 )  General Cable Technologies Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Highland Heights, Kentucky (US)

 ( 111 )  167.494

 ( 732 )  Foseco International Limited, Barlborough Links, Derbyshire (GB)

 ( 111 )  167.501

 ( 732 )  Foseco International Limited, Barlborough Links, Derbyshire (GB)

 ( 111 )  167.505

 ( 732 )  TO-PEL Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  167.811

 ( 732 )  Euromarket Designs, Inc. (Illinois államban bejegyzett cég), Northbrook, Illinois (US)

 ( 111 )  167.973

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

 ( 111 )  167.987

 ( 732 )  I-Cell Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  168.803

 ( 732 )  Foseco International Limited, Barlborough Links, Derbyshire (GB)

 ( 111 )  168.837

 ( 732 )  BECKMAN COULTER, INC., Brea, California (US)

 ( 111 )  168.888

 ( 732 )  Occidental Petroleum Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Houston, Texas (US)

 ( 111 )  169.359

 ( 732 )  HC Pointer Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  169.363

 ( 732 )  HC Pointer Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  169.364

 ( 732 )  HC Pointer Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  170.096

 ( 732 )  Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)

 ( 111 )  170.253

 ( 732 )  Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  170.860

 ( 732 )  DUROSTONE Építőipari és Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)

 ( 111 )  172.054

 ( 732 )  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Berkshire (GB)

 ( 111 )  173.001

 ( 732 )  Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  174.498

 ( 732 )  Nanjing Chervon Industry CO., LTD., Nanjing (CN)

 ( 111 )  174.996

 ( 732 )  DETKI KEKSZ Édesipari Kft., Halmajugra (HU)

 ( 111 )  175.318

 ( 732 )  KARAVÁNDOR Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.246
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 ( 732 )  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Berkshire (GB)

 ( 111 )  176.841

 ( 732 )  Vasedény Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.128

 ( 732 )  Fresh Breezes Investment Limited, Road Town, Tortola (VG)

 ( 111 )  201.363

 ( 732 )  Gulyás József, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.735

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

 ( 111 )  201.900

 ( 732 )  SK.DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.169

 ( 732 )  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.204

 ( 732 )  Filep Mónika, Budapest (HU)

 Magyar Daru Kft., Üllő (HU)

 ( 111 )  202.224

 ( 732 )  "MO-FA-KER" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  202.656

 ( 732 )  Tarsago Magyarország Korlátolt Felelősségű Társasá, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.802

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

 ( 111 )  202.805

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

 ( 111 )  202.873

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

 ( 111 )  202.924

 ( 732 )  ALMA-REND Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  202.928

 ( 732 )  ALMA-REND Kereskedelmi Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  202.938

 ( 732 )  FESTÉK BÁZIS Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  203.037

 ( 732 )  SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.090
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 ( 732 )  Clondike Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 111 )  203.096

 ( 732 )  Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi, Ümraniye/Istanbul (TR)

 ( 111 )  203.140

 ( 732 )  Arteus Capital International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.153

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.181

 ( 732 )  Kangyal Tamás 50%, Budapest (HU)

 Krasznay Gerzson 50%, Győr (HU)

 ( 111 )  203.186

 ( 732 )  Kangyal Tamás 50%, Budapest (HU)

 Krasznay Gerzson 50%, Győr (HU)

 ( 111 )  203.196

 ( 732 )  Netta-Pannonia Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 111 )  203.223

 ( 732 )  Sipos & Partners Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.297

 ( 732 )  dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU)

 Román Zoltánné, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.307

 ( 732 )  Hidvégi Judit, Isaszeg (HU)

 ( 111 )  203.339

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest 10 (HU)

 ( 111 )  203.376

 ( 732 )  Docler Investments S.á r.l., Luxemburg (LU)

 ( 111 )  203.379

 ( 732 )  CMD Pharma Kft., Budapest-Margitsziget (HU)

 ( 111 )  203.380

 ( 732 )  Heringes Árpádné, Paks (HU)

 ( 111 )  203.393

 ( 732 )  Dr. Gáti Eörs Dénes, Budapest (HU)

 Román Zoltánné, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.412

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  203.477

 ( 732 )  Fehér Zsolt, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.479

 ( 732 )  Mul-T-Lock Ltd., Yavne (IL)

 ( 111 )  203.483

 ( 732 )  Cityfood Magyarország Kft., Vecsés (HU)

 ( 111 )  203.531

 ( 732 )  AQUAWORLD Hotel és Élményfürdő Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.541

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.599

 ( 732 )  Norma Michigan, Inc., Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  203.664

 ( 732 )  Immo1 Franchise Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.685

 ( 732 )  Hotel Garden Kft., Hévíz (HU)

 ( 111 )  203.696

 ( 732 )  Országgyűlés Hivatala, Országgyűlési Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.724

 ( 732 )  Horváth László, Eger (HU)

 Juhász László, Eger (HU)

 Pölyhe István, Heves (HU)

 Pölyhe Melinda, Eger (HU)

 ( 111 )  203.737

 ( 732 )  VG Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.810

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  203.823

 ( 732 )  Cheng Suping, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.929

 ( 732 )  DOM-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

 ( 111 )  204.050

 ( 732 )  NORMA Michigan, Inc., Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  204.072

 ( 732 )  Mészáros Gábor, Budapest (HU)
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 ( 111 )  204.077

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

 ( 111 )  204.085

 ( 732 )  Trunkos András 50%, Törökbálint (HU)

 Vlajku Levente 25%, Csömör (HU)

 Szigetvári László 25%, Ecser (HU)

 ( 111 )  204.128

 ( 732 )  Top Trade Export-Import Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.183

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen (DE)

 ( 111 )  204.310

 ( 732 )  Goodwill Pharma Orvosi és Gyógyszertudományi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  206.625

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire (GB)

A rovat 123 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  113.791

 ( 732 )  EUROITALIA S.R.L., Cavenago di Brianza (MB) (IT)

 ( 111 )  123.387

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

 ( 111 )  144.315

 ( 732 )  SUBSTIPHARM, Paris (FR)

 ( 111 )  147.443

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

 ( 111 )  150.271

 ( 732 )  The Singer Company Limited S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  159.535

 ( 732 )  Voxx International Corporation, Hauppauge, NY (US)

 ( 111 )  162.985

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o. Sp. k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  162.986

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o. Sp. k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  163.916

 ( 732 )  Victoria's Secret Stores Brand Management, LLC, Reynoldsburg (US)

 ( 111 )  167.973

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

 ( 111 )  168.628

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

 ( 111 )  170.845

 ( 732 )  Voxx International Corporation, Hauppauge, NY (US)

 ( 111 )  175.687

 ( 732 )  Voxx International Corporation, Hauppauge, NY (US)

 ( 111 )  181.070

 ( 732 )  AIR EUROPA LINEAS AEREAS, S.A.U., Llucmajor (Islas Baleares) (ES)

 ( 111 )  186.734

 ( 732 )  Gém Péter András, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.743

 ( 732 )  SANOFI, Paris (FR)
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 ( 111 )  202.169

 ( 732 )  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.077

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

 ( 111 )  204.173

 ( 732 )  Gém Péter András, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.513

 ( 732 )  Howden USA Company, Fairfield (US)

 ( 111 )  210.962

 ( 732 )  Sanofi Mature IP, Paris (FR)

 ( 111 )  211.016

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  211.096

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  211.208

 ( 732 )  Gém Péter András, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.209

 ( 732 )  Gém Péter András, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.244

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  214.863

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  214.889

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  214.908

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  214.910

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  215.119

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  215.474

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  216.507

 ( 732 )  SKITUS Energy Kft., Budaörs (HU)
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 ( 111 )  216.660

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  216.685

 ( 732 )  Gém Péter András, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.188

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  218.543

 ( 732 )  Gém Péter András, Budapest (HU)

 ( 111 )  221.566

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

 ( 111 )  224.257

 ( 732 )  Gém Péter András, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.479

 ( 732 )  SZ.A.B. Vendor Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  229.783

 ( 732 )  JR NLY Acquisition Company Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  230.737

 ( 732 )  Turxon Farma Med Ltd., Bati Atasehir, Isztambul (TR)

 ( 111 )  231.589

 ( 732 )  Compocity Kft., Budapest (HU)

A rovat 43 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  130.522

 ( 732 )  Elektra Entertainment Group Inc., New York, New York (US)

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

 ( 111 )  130.532

 ( 732 )  Atlantic Recording Corporation, New York, New York (US)

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

 ( 111 )  133.458

 ( 732 )  Atlantic Recording Corporation, New York, New York (US)

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

 ( 111 )  142.314

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  146.050

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  148.688

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  150.419

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  159.014

 ( 732 )  SOREMARTEC S.A., Senningerberg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  166.564

 ( 732 )  Bayer Intellectual Property GmbH, Monheim (DE)

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

 ( 111 )  167.494

 ( 732 )  Foseco International Limited, Barlborough Links, Derbyshire (GB)

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

 ( 111 )  167.501

 ( 732 )  Foseco International Limited, Barlborough Links, Derbyshire (GB)

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

 ( 111 )  168.803

 ( 732 )  Foseco International Limited, Barlborough Links, Derbyshire (GB)

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

 ( 111 )  168.837

 ( 732 )  BECKMAN COULTER, INC., Brea, California (US)

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

 ( 111 )  170.096

 ( 732 )  Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.999

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.010

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.980

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  199.456

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.140

 ( 732 )  Arteus Capital International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sőreghy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  130.522

 ( 732 )  Elektra Entertainment Group Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  130.532

 ( 732 )  Atlantic Recording Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  133.458

 ( 732 )  Atlantic Recording Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  142.314

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.050

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.688

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  150.419

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.494

 ( 732 )  Foseco International Limited, Barlborough Links, Derbyshire (GB)

 ( 111 )  167.501

 ( 732 )  Foseco International Limited, Barlborough Links, Derbyshire (GB)

 ( 111 )  168.803

 ( 732 )  Foseco International Limited, Barlborough Links, Derbyshire (GB)

 ( 111 )  168.837

 ( 732 )  BECKMAN COULTER, INC., Brea, California (US)

 ( 111 )  170.096

 ( 732 )  Accenture Global Services Limited, Dublin 4 (IE)

 ( 111 )  197.999

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)
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 ( 111 )  198.010

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 111 )  198.980

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 111 )  199.456

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 111 )  203.140

 ( 732 )  Arteus Capital International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.380

 ( 732 )  Heringes Árpádné, Paks (HU)

 ( 111 )  204.298

 ( 732 )  MERHOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  130.505

 ( 732 )  Bar's Products International Ltd., Pasadena, TX (US)

 ( 111 )  130.522

 ( 732 )  Elektra Entertainment Group Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  130.532

 ( 732 )  Atlantic Recording Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  133.458

 ( 732 )  Atlantic Recording Corporation, New York, New York (US)

 ( 111 )  159.014

 ( 732 )  SOREMARTEC S.A., Senningerberg (LU)

 ( 111 )  168.888

 ( 732 )  Occidental Petroleum Corporation (Delaware államban bejegyzett cég), Houston, Texas (US)

 ( 111 )  170.253

 ( 732 )  Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  173.001

 ( 732 )  Naturtex Gyapjú és Tollfeldolgozó Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  201.596

 ( 732 )  4x4 Kft., Tabdi (HU)

 ( 111 )  201.913
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 ( 732 )  4x4 Kft., Tabdi (HU)

 ( 111 )  203.037

 ( 732 )  SZÁMALK Oktatási és Informatikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.096

 ( 732 )  Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi Anonim Sirketi, Ümraniye/Istanbul (TR)

 ( 111 )  203.140

 ( 732 )  Arteus Capital International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.196

 ( 732 )  Netta-Pannonia Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 111 )  203.223

 ( 732 )  Sipos & Partners Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.531

 ( 732 )  AQUAWORLD Hotel és Élményfürdő Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.929

 ( 732 )  DOM-ELZETT Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)

 ( 111 )  204.072

 ( 732 )  Mészáros Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.625

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  207.513

 ( 732 )  Howden USA Company, Fairfield (US)

A rovat 20 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 19 02409

 ( 731 )  Piac és Profit Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 20 00906

 ( 731 )  Galambos Balázs, Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 19 03188

 ( 731 )  York Communication Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Dr. Illés Levente ügyvéd, Budapest

 ( 210 )  M 19 03189

 ( 731 )  York Communication Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Dr. Illés Levente ügyvéd, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 19 03850

 ( 731 )  Dobos Zoltán Gábor, Jászladány (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 19 03853

 ( 731 )  Dobos Zoltán Gábor, Jászladány (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 19 01494

 ( 731 )  JR NLY Acquisition Company Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  821.091

 ( 541 )  DISTREPTAZA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.002.598

 ( 541 )  JESS

 ( 511 )  20, 35, 42

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.038.695

  ( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.276.160

 ( 541 )  AIRPODS

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.361.752

 ( 541 )  HOMEPOD

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.362.366

 ( 541 )  HomePod

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.507.435

 ( 541 )  ORTHODOX

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.536.764

 ( 541 )  Quick Lighting Mount

 ( 511 )  9, 11

 ( 580 )  2020.07.02.
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 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.145

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 37, 39

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.148

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 37, 39

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.178

 ( 541 )  Hexo

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.181

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 37, 39

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.197

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.206

 ( 541 )  MUS FLAME

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.234

  

( 546 )

 ( 511 )  11
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 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.242

 ( 541 )  SCARAB

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.255

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16, 35, 38

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.261

 ( 541 )  PEACOCK

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.262

 ( 541 )  MAXI-LIFT, INC.

 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.324

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 37, 39

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.332
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( 546 )

 ( 511 )  16, 35, 38

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.339

 ( 541 )  CARE FIRST

 ( 511 )  35-36

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.393

 ( 541 )  COOPER & HUNTER

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.540

 ( 541 )  ACTIV SPOT

 ( 511 )  3, 5, 44

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.541

 ( 541 )  POWER SPOT

 ( 511 )  3, 5, 44

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.685

 ( 541 )  DISITEK

 ( 511 )  5, 44

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.709

  

( 546 )

 ( 511 )  17

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020
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 ( 111 )  1.538.726

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.769

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.834

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30, 43

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.856

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.538.998

  ( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.539.009

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 38-39, 42

 ( 580 )  2020.07.02.
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 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.539.093

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.539.102

  

( 546 )

 ( 511 )  21, 30, 32, 43

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.539.135

 ( 541 )  Cleace

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.539.215

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.539.223

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020

 ( 111 )  1.539.258

  ( 546 )

 ( 511 )  7-8, 10-11, 16, 21, 35

 ( 580 )  2020.07.02.

 ( 450 )  GAZ 25/2020
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 ( 111 )  1.539.374

  

( 546 )

 ( 511 )  7-8, 10-11, 16, 21, 35

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.539.685

 ( 541 )  Caminari

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.539.704

 ( 541 )  atomy skincare system the fame

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.539.706

 ( 541 )  C.BANNER

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.539.732

  

( 546 )

 ( 511 )  19-20, 40

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.539.755

 ( 541 )  so free

 ( 511 )  3, 5, 10, 35

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.539.829

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.539.910
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( 546 )

 ( 511 )  9, 17

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

 ( 111 )  1.540.015

  
( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2020.07.09.

 ( 450 )  GAZ 26/2020

A rovat 48 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  902.240

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.259.007

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.492.325

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.517.579

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.517.586

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.517.641

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.517.674

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.517.698

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.517.715

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.517.747

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.517.908

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.517.924

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.072

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.079

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.121

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.180

 ( 151 )  2020.10.01.
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 ( 111 )  1.518.185

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.234

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.433

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.465

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.516

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.517

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.608

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.673

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.696

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.744

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 111 )  1.518.839

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.518.956

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.028

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.040

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.295

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.324

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.376

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.413
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 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.517

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.553

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.556

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.804

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.830

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.899

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.519.919

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.520.016

 ( 151 )  2020.10.02.

 ( 111 )  1.520.039

 ( 151 )  2020.10.02.

A rovat 43 darab közlést tartalmaz. 
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