
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 02176

 ( 220 ) 2019.07.11.

 ( 731 )  Helló, Gyömrő! Alapítvány, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Helló, Gyömrő!

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02909

 ( 220 ) 2019.09.23.

 ( 731 )  VerMix Gyógykozmetikumok Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

 ( 541 ) VERMIX

 ( 511 ) 3    Bőrápoló kozmetikumok; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek; tonikok

[kozmetikumok]; tisztító oldatok; tisztító zselék; tisztító habok; tisztító tejek kozmetikai használatra; tisztító

 krémek; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; testkrémek; kézkrémek; hajkozmetikumok.

5    Gyógyszeres bőrkezelő készítmények; gyógyhatású krémek bőrre; gyógyhatású testápolók; testkrémek

[gyógyhatású]; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású balzsamok; gyógyhatású olajok; gyógyhatású hajszeszek;

 gyógyhatású fejbőr-kezelések; gyógyhatású kézápoló krémek; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények.

 ( 210 ) M 19 02959

 ( 220 ) 2019.09.26.

 ( 731 )  Beerselection Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Réka, Budapest

 ( 541 ) Ország Söre

 ( 511 )  41    Találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén; szórakoztatási szolgáltatások közösségi

szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; vetélkedők

rendezése (szórakoztatás); szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások

szervezése; szórakoztatási célú élő bemutatók; versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén;

szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; versenyszervezés; versenyek, versenysorozatok szervezése;

versenyek szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztató versenyek szervezése; versenyek és

díjkiosztók rendezése; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése az interneten; versenyek

szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; vetélkedők, játékok és versenyek

 szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése.

 ( 210 ) M 19 03181

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  Swiss Medical Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Betegápolási szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 03849

 ( 220 ) 2019.12.19.
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 ( 731 )  Mechanet Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Épületgépészettel kapcsolatos kis- és nagykereskedés, épületgépészethez kapcsolódó termékek webshopon

 keresztül történő értékesítése.

 ( 210 ) M 20 00191

 ( 220 ) 2020.01.23.

 ( 731 )  Kóstolom Borgasztronómiai és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Borpárbaj

 ( 511 )  21    Borkiöntők; dekantálók; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok borhoz és borászati

 termékekhez; üvegáru italokhoz, ezen belül borhoz és borászati termékekhez.

 25    Atlétatrikók, ezen belül borhoz és borászati termékekhez kapcsolódva; készruhák, ezen belül borhoz és

borászati termékekhez kapcsolódva; pólók, ezen belül borhoz és borászati termékekhez kapcsolódva; pulóverek,

ezen belül borhoz és borászati termékekhez kapcsolódva; sapkák, ezen belül borhoz és borászati termékekhez

 kapcsolódva.

 35    Árubemutatás, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; célzott marketing, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; értékesítési promóciós szolgáltatások, ezen belül borhoz és borászati termékekhez

és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra ,ezen

belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; hirdetési- és reklámszolgáltatások, ezen

belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, ezen belül borhoz és borászati

termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; kereskedelmi vásárok rendezése, ezen belül borhoz és borászati

termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, ezen belül

borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; piackutatás, ezen belül borhoz és borászati

termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták terjesztése, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva;

reklámfilmek készítése, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva;

reklámterjesztés, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; üzleti

 értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva.

 41    Élő előadások bemutatása, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz

kapcsolódva; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra, értékelése, ezen belül

borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; felhasználói értékelési rangsorok

szórakoztató vagy kulturális célokra, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), értékelések, ezen belül borhoz és

borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; nyereményjátékok működtetése, értékelések, ezen belül

borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; partik tervezése (szórakoztatás), értékelések,

ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; show-műsorok készítése,

értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva; show-műsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és

szolgáltatásokhoz kapcsolódva; szórakoztatási szolgáltatások, értékelések, ezen belül borhoz és borászati
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 termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódva.

 43    Bár szolgáltatások, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz

kapcsolódva; éttermi szolgáltatások, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz

kapcsolódva; vendéglátás, értékelések, ezen belül borhoz és borászati termékekhez és szolgáltatásokhoz

 kapcsolódva.

 ( 210 ) M 20 00611

 ( 220 ) 2020.02.26.

 ( 731 )  Kaposfest Nonprofit Kft., Biatorbágy (HU)

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

 ( 541 ) KAPOSFEST

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; koncertek promóciója (reklámozása); zenei koncertek

 promóciója (reklámozása).

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; online kiadói szolgáltatások; előadó művészeti

fesztiválok lebonyolítása; előadó művészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; zenei koncertek

szervezése, lebonyolítása; zenei koncertek rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

 kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása; színházi szórakoztatás.

 ( 210 ) M 20 00661

 ( 220 ) 2020.03.02.

 ( 731 )  Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Esztétikus analitikus gimnasztika (EAG)

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

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

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

 ( 210 ) M 20 00817

 ( 220 ) 2020.03.16.

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

 ( 541 ) Gringo Gold

 ( 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).

 ( 210 ) M 20 01147

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Rt., 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
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fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;

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

jelzőoszlopok fémből, nemvilágítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak, nem mechanikusak; napelemeket

 magába foglaló, fémtetőszerkezetek.

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

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

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

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatokrögzítésére,

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    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 01262

 ( 220 ) 2020.05.10.

 ( 731 )  Kakuszi Zsolt, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Élj a Maxximumon!

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

 szörpök; energia italok, készítmények italokhoz.

  35    Árubemutatás; kiskereskedelmi tevékenység italokkal.
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 ( 210 ) M 20 01269

 ( 220 ) 2020.05.12.

 ( 731 )  Varga Ferenc, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papíripari, művészellátással összefüggő anyagok művészek részére, tanítási és oktatási anyagok

művészettörténet és online műtárgykereskedelem témakörben, továbbá: papír alapú csomagolások,

 csomagolóanyagok.

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

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

 ( 210 ) M 20 01272

 ( 220 ) 2020.05.12.

 ( 731 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

 ( 541 ) újHÁZ Centrum

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

 ( 210 ) M 20 01339

 ( 220 ) 2020.05.18.

 ( 731 )  Magnumbor Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinkák.

 ( 210 ) M 20 01341

 ( 220 ) 2020.05.18.

 ( 731 )  Pénzes Anikó, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Rádióvízió

 ( 511 )  35    Rádiós- és televíziós reklámozás és piackutatás, reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése,

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)terjesztése, reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, reklámszövegek írása,

 reklámszövegek publikálása,reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

 38    Audio műsorszórás; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő

közvetítése; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádióadás;rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok

továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádiós és

televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorszórással kapcsolatos

 tájékoztatás.

 ( 210 ) M 20 01364

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  Frigostar Refrigerants Kft., Szatymaz (HU)

 ( 740 )  Vreckó Attila, Sándorfalva

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Csőhajlító gépek; csővágó gépek; sorjázógépek; egylépcsős peremezőgépek.
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8    Csővágók [kéziszerszámok]; expanderek [kéziszerszámok]; kézzel működtetett kéziszerszámok; reszelők

 [kéziszerszámok].

 ( 210 ) M 20 01366

 ( 220 ) 2020.05.19.

 ( 731 )  Németh Rita, Győr-Ménfőcsanak (HU)

 ( 541 ) PendriveGuru

 ( 511 )   35    Ajándéktárgyak kis és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 20 01420

 ( 220 ) 2020.05.21.

 ( 731 )  dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)

 dr. Medgyesy Gábor, Budapest (HU)

 Franisek Krommel, Nové Zámky (SK)

 Kállai György, Szolnok (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Elixírek (gyógyászati készítmények); étrend-kiegészítő enzimek; növényi kivonatok gyógyszerészeti

 felhasználásra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra.

  30    Gabona készítmények.

  31    Friss fokhagyma.

 ( 210 ) M 20 01421

 ( 220 ) 2020.05.21.

 ( 731 )  Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél 75%, Szeged (HU)

 Kollár-Mendel Éva Mária 25%, Szeged (HU)

 ( 541 ) GEOWIRUM

 ( 511 ) 5    Elixírek (gyógyászati készítmények); étrend-kiegészítő enzimek; növényi kivonatok gyógyszerészeti

 felhasználásra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra.

  30    Gabona készítmények.

  31    Friss fokhagyma.

 ( 210 ) M 20 01497

 ( 220 ) 2020.05.29.

 ( 731 )  Ding Jiansen, Budapest (HU)

 ( 541 ) Anule

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 20 01517

 ( 220 ) 2020.06.02.

 ( 731 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) A jó állatorvos jó gyógyszerei

 ( 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).

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 ( 210 ) M 20 01603

 ( 220 ) 2020.06.09.

 ( 731 )  Eszes Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pignotti-Buczkó Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, munkaruházat.

 ( 210 ) M 20 01676

 ( 220 ) 2020.06.15.

 ( 731 )  Teremi Beatrix Mária, Üröm (HU)

 ( 541 ) Rátonyi Róbert Díj

 ( 511 )  35    Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

kiegészülő társulattal; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing; a díjátadókkal kapcsolatos

 marketing és reklám tevékenység: hirdetési- és reklámszolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes reklámozás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-,

szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő

bírálói tevékenységek; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi,

tudományos és sport teljesítményt elismerő díjkiosztóünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek,

valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint

azzal összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmaialapítványok működtetése és

ezzel összefüggő bírálói tevékenységek: előadások szervezése és lebonyolítása: kulturális célú bemutatók,

kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai

 konferenciák szervezése.

 ( 210 ) M 20 01695

 ( 220 ) 2020.06.17.

 ( 731 )  CerFood Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 30    Árpa őrlemény; bulgur, búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény];

durva árpaliszt; gabonakészítmények; gabonaszeletek; hántoltárpa; kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt;

 kukoricapehely, zab alapú ételek; zabdara.

 32    Alkoholmentes készítmények italok készítéséhez, nevezetesen szénsavas és szénsavmentes vizek, hígítható

 készítmények italok készítéséhez, ízesített vizek; porokszénsavas italokhoz; szójaalapú italok, nem tejpótlók.

 ( 210 ) M 20 01736

 ( 220 ) 2020.06.19.

 ( 731 )  TRIMAN Építőipari Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Adrienn, Budapest
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 ( 541 ) TRIMAN

 ( 511 ) 7    Anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; csónakmotorok, hajómotorok (1); földmunkagépek (1);

földmunkagépek (2); földmunkagépek (3); földmunkagépek (4); marógépek; sínfektető gépek; útépítő gépek;

 vagonemelők; vasútépítő gépek; verőgépek; vetélők, hajók [géprészek]; vezetők, sínek gépekhez.

 12    Billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; darus teherautók; hajók (1); hajók (2); mozdonyok;

 tehergépkocsik, teherautók, kamionok; uszályok; vasúti járművek; vasúti kocsik; vontató tehergépkocsik.

 37    Aszfaltozás; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; építés; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari

felszerelések kölcsönzése; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése; hajóépítés; kábelfektetési szolgáltatások;

 útburkolás.

 39    Hajórakodás; járművek kölcsönzése és bérbeadása; vasúti szállítás; vasúti teherkocsik bérbeadása; vízi

 járművel történő szállítás; vontatás; vontatás [szállítás].

 ( 210 ) M 20 01792

 ( 220 ) 2020.06.24.

 ( 731 )  Jóságszerviz Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Fáy Margit ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Jóságszerviz

 ( 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).

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

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

 ( 210 ) M 20 01797

 ( 220 ) 2020.06.23.

 ( 731 )  MURANY Distillery Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borokból készült brandy.

 ( 210 ) M 20 01798

 ( 220 ) 2020.06.24.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozás,
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szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,

zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon

 keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjármű lízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

 tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben; vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 01799

 ( 220 ) 2020.06.24.

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

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

  

( 546 )

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

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,

zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon

 keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjármű lízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

 tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben; vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 01800

 ( 220 ) 2020.06.24.

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

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

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

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,

zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon

 keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjármű lízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

 tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben; vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 01801

 ( 220 ) 2020.06.24.

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

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

  

( 546 )

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

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,

zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobil telefonokon

 keresztül.

 36    iztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjármű lízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajó biztosítások, lakás- ingatlan és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlan beruházás, ingatlan hasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

 tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai
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képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben; vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 01815

 ( 220 ) 2020.06.24.

 ( 731 )  DrinkPalace Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DRINKPALACE - Exclusive drinks from palace, where the drink comes true.

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 20 01866

 ( 220 ) 2020.06.29.

 ( 731 )  MADISON INTERNATIONAL Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) MADISON

 ( 511 ) 3    Illatszer készítmények; parfümök; piperevíz; illóolajok; szappanok; kozmetikumok és sminkek; kozmetikai

krémek; dezodorok személyes használatra; kozmetikai krémek és folyadékok testápolási célra; bőrtisztítók;

bőrhidratálók; test- és szépségápoló kozmetikumok; kozmetikai készítmények bőrápoláshoz; nem orvosi célú

piperecikkek; bőrtisztító folyadékok, arckrémek, arcápoló folyadékok; testápoló folyadékok; nem orvosi célú

öregedés-gátló arc- és testápoló termékek, öregedés-gátló tisztítók, öregedés-gátló krémek; masszázskrémek;

hajápoló termékek, sampon, hajkondicionálók, hajöblítők, hajfestékek, hajfesték-eltávolítók, hajszőkítő

 készítmények, hajkenőcsök és hajtonikok; fogkrémek.

 35    Illatszer készítményekkel, parfümökkel, piperevizekkel, illolajokkal, szappanokkal, kozmetikumokkal,

sminkkel, hajápoló termékekkel, fogkrémekkel kapcsolatos kis és nagykereskedelmi szolgáltatások; illatszer

készítményekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal, szépségápolási termékekkel, smink termékekkel, illóolajokkal,

szappanokkal, hajápoló folyadékokkal, samponokkal és fogkrémekkel kapcsolatos értékesítési promóciós

szolgáltatások; illatszer készítményekre, parfümökre, piperevizekre, illóolajokra, szappanokra, kozmetikumokra,

sminkre, hajápoló készítményekre, fogkrémekre vonatkozó kiskereskedelmi célú árubemutató kommunikációs

médiákban; parfümökkel, kozmetikumokkal és szépségápolási termékekkel foglalkozó export-import ügynökség;

online piactér biztosítása vásárlók és értékesítők számára illatszer készítmények, parfümök, piperevizek,

illóolajok, szappanok, kozmetikumok, smink, hajápoló készítmények, szépségápolási termékek és fogkrémek,

 valamint az ezen termékekkel kapcsolatos szolgáltatások számára.

 ( 210 ) M 20 01874

 ( 220 ) 2020.06.30.

 ( 731 )  VOLMIX Közvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 30    Növényi eredetű sűrítők; növényi alapú kávépótlók; növényi készítmények pótkávéként való használatra;

növényi ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével] italokhoz; növényi alapú csokoládés italok;

gyógyfüves méz; gyógynövény forrázatok; nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák; gyógynövényes

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 20. szám, 2020.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2359



mézes cukorkák [édességek]; italkészítéshez használt gyógynövényes ízesítők; gyógynövény készítmények

 italkészítéshez; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák.

 ( 210 ) M 20 01879

 ( 220 ) 2020.07.01.

 ( 731 )  dr. Papcsák Ferenc, Budapest (HU)

 Vida Sándor, Debrecen (HU)

 Kurucz Ferenc, Ebes (HU)

 Beke Sándor László, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara egyéni ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 01880

 ( 220 ) 2020.07.01.

 ( 731 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  29    Tej alapú desszertek és túró alapú desszertek, amelyek semmiféle formában sem tartalmaznak

 gyümölcsöket, zöldségeket, tojást, rizst vagy gabonaféléket.

 ( 210 ) M 20 01881

 ( 220 ) 2020.07.01.

 ( 731 )  WEST HUNGÁRIA BAU Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  DR.BÍRÓ ÁDÁM Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

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
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 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 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 01882

 ( 220 ) 2020.07.01.

 ( 731 )  Pemmer István Zoltán, Budapest (HU)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  29    Tej alapú desszertek és túró alapú desszertek, amelyek semmiféle formában sem tartalmaznak

 gyümölcsöket, zöldségeket, tojást, rizst vagy gabonaféléket.

 ( 210 ) M 20 01883

 ( 220 ) 2020.07.01.

 ( 731 )  WEST HUNGÁRIA BAU Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  DR.BÍRÓ ÁDÁM Ügyvéd Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és
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 gázfúrás.

 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 01886

 ( 220 ) 2020.06.30.

 ( 731 )  Ágai András, Budapest (HU)

 Gomann Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; éttermek, büfék, cukrászdák, kávézók.

 ( 210 ) M 20 01888

 ( 220 ) 2020.06.26.

 ( 731 )  Bakonycentrum Kft., Zirc (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) BETYÁR BURGER

 ( 511 )  30    Szendvicsek; szendvicsek hússal; szendvicsek marhahússal, sertéshússal, csirkehússal; hamburgerek

 [szendvicsek]; sajtburgerek [szendvicsek]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft.

 ( 210 ) M 20 01890

 ( 220 ) 2020.06.30.

 ( 731 )  MISS SÜTIKÉK Kft., Kistokaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

 ( 210 ) M 20 01892

 ( 220 ) 2020.07.01.

 ( 731 )  Kalanovics Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 01896

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 20. szám, 2020.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2362



 ( 220 ) 2020.07.02.

 ( 731 )  Ápisz Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

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

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

 ( 210 ) M 20 01897

 ( 220 ) 2020.07.02.

 ( 731 )  Marton Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

 ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2).

 41    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; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem letölthető

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

 videotár szolgáltatások útján; partik tervezése [szórakoztatás]; show-műsorok készítése; televíziós szórakoztatás.

 43    Ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi

 szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 01903

 ( 220 ) 2020.07.03.

 ( 731 )  Endodent Hungary Egészségügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stelzel Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) trenddent

 ( 511 )  44    Fogorvosi szolgáltatások emberek vagy állatok részére; betegápolási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez

kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;

orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai éskezelési

 célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok.

 ( 210 ) M 20 01927

 ( 220 ) 2020.07.07.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

karbantartása számítógépes adatbázisokban; 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; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;
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 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; 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    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

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

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 20 01954

 ( 220 ) 2020.07.08.

 ( 731 )  Eleven Events Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 210 ) M 20 01963

 ( 220 ) 2020.07.09.

 ( 731 )  Kádár György, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó, csokoládé, méz, fűszerek, cukrászsütemény, péksütemény, tápióka, gabonakészítmény.

 ( 210 ) M 20 01970

 ( 220 ) 2020.07.10.

 ( 731 )  BSS OIL Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzemanyagokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01977

 ( 220 ) 2020.07.10.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) SUPRANAZIN

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 01978

 ( 220 ) 2020.07.10.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) SUPRASONCE

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 01995

 ( 220 ) 2020.04.17.

 ( 731 )  Weinkellerei Hechtsheim GmbH, Mainz (DE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) SANKT URSULA

 ( 511 )   33    Borok, habzóbor, pezsgő; szeszes italok, likőrök.

 ( 210 ) M 20 02002

 ( 220 ) 2020.07.14.

 ( 731 )  ThalesNano Zrt, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ózonizátorok, ózonizálók, ózongenerátorok katalizátorral, amelyek a levegőben maradt ózon lebontását
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 gyorsítják.

  10    Ózongenerátorok vírusmentesítésre, illetve orvosi használatra.

 ( 210 ) M 20 02019

 ( 220 ) 2020.07.15.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 ) SUPERNOVA

 ( 511 )  9    Műsoros CD lemezek.

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók; zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 20 02020

 ( 220 ) 2020.07.15.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 ) LOVENDER

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

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

 csiszolószerek.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 02021

 ( 220 ) 2020.07.15.

 ( 731 )  Keszei Tibor, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Neukum Flórián, Székesfehérvár

 ( 541 ) Oscar Noah

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 02022

 ( 220 ) 2020.07.15.

 ( 731 )  Paulus Molnár Borház Kft., Mór (HU)

 ( 740 )  Dr. Neukum Flórián, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02023

 ( 220 ) 2020.07.15.

 ( 731 )  Paulus Molnár Borház Kft., Mór (HU)

 ( 740 )  Dr. Neukum Flórián, Székesfehérvár
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 ( 541 ) Paulus

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

 ( 210 ) M 20 02040

 ( 220 ) 2020.07.16.

 ( 731 )  Vichy Víz Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Safeguard

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

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

csiszolószerek; olajesszenciák és aromakivonatok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító készítmények;

parfümök és illatanyagok; testápolási és szépségápolási készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;

dezodorok és izzadásgátlók; fürdőkészítmények; hajápoló készítmények; smink; szappanok és gélek; szőrtelenítő

és borotválkozó készítmények; folyékony fürdőszappanok; fürdő- és tusológélek nem gyógyászati célokra;

szájhigiénés készítmények; illatosított testápoló tejek és krémek; illatszer készítmények; babaápoló termékek

 (nem gyógyhatású); kozmetikai szerek.

 ( 210 ) M 20 02047

 ( 220 ) 2020.07.16.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; fröccsök.

  35    Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 210 ) M 20 02055

 ( 220 ) 2020.07.17.

 ( 731 )  Caesars License Company, LLC, Las Vegas (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetés, reklám; üzleti adminisztráció és üzleti menedzsment, ügyvezetési konzultációs szolgáltatások;

üzleti menedzsment közreműködés; üzleti szervezési konzultáció; áruk és szolgáltatások üzleti bemutatása,

kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra; ösztönző díjazási program ügyintézése és ügykezelése, amely

lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy árengedményeket, árkedvezményeket érjenek el, valamint kiegészítő

díjakat árukra és szolgáltatásokra tagság révén; tagság ösztönző programok szervezése kereskedelmi illetve

hirdetési és reklámozási célokra; ipari vagy kereskedelmi, menedzsment asszisztencia; mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének a kereskedelmi ügyintézése és ügykezelése; eladási promóció mások számára;

személyi menedzsment konzultáció; áthelyezési és áttelepítési szolgáltatások üzletekhez; információ válogatása,

gyűjtése és szerkesztése számítógépes adatbázisokhoz; beszerzési rendelések (adminisztratív) feldolgozása;

könyvelés; árusító automaták kölcsönzése, bérlése; kiskereskedelmi tárolási és vásárlási bevásárlóközponti
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 szolgáltatások; bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi fogyasztási területek működtetése és adminisztrálása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; kaszinó szolgáltatások; szerencsejáték-szolgáltatások;

hazárdjáték-szolgáltatások; létesítmények, alkalmak szolgáltatása hazárdjátékhoz; interaktív szerencsejáték;

internetes webhely-portál szolgáltatása számítógépes játékok és szerencsejátékok területén; televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; játékok és versenyek szervezése és szolgáltatása szórakoztatási célokra; virtuális

környezetek szolgáltatása, ahol a használók együttműködhetnek társas játékokon keresztül kikapcsolódási,

szórakozási vagy pihenési célból; szórakoztatás szervezése esküvői, lakodalmi ünnepségekhez; alkalmak és

létesítmények szolgáltatása szórakozáshoz; éjszakai klubok; kabarék; diszkók, színházi és szórakoztatási

szolgáltatások zene, tánc, vígjáték, dráma és bűvészet bemutatásával; egészségügyi klubok; szórakozási,

kikapcsolódási, pihenési klubok, sportklubok; tengerparti és tópari klubok, vízmedencés klubok;

golfklub-szolgáltatások, golflétesítmények és golfozási alkalmak szolgáltatása; golfversenyek szervezése;

country-klub szolgáltatások; sportlétesítmények és alkalmak szolgáltatása; mulattatási és szórakoztatási

park-szolgáltatások; vidámparkok; szórakoztató gépek, szórakoztató játékgépek; szórakoztatási centrumok,

létesítmények és alkalmak szolgáltatása; zenei, vígjátéki, drámai, táncos- és bűvész előadásokhoz; alkalmak és

létesítmények szolgáltatása szórakozási, kikapcsolódási, pihenési tevékenységekhez; alkalmak és létesítmények

szolgáltatása zenei, vígjátéki, drámai, táncos és bűvész előadásokhoz; atlétikai versenyek és sport-események

rendezése és levezetése; sportolási tevékenységek szervezése és promóciója, így támogatása és reklámozása;

rádiós és televíziós programok készítése; videók, mozik, hangszalagok és elektronikus játékok és hanganyagok,

felszerelések készítése; online publikációk szolgáltatása; elektronikus könyvek, újságok és folyóiratok

szolgáltatása online;lóversenyek levezetése; sportlétesítmények és sportesemények menedzselése; fizikai képzési

és gimnasztikai alkalmak és létesítmények szolgáltatása; showk, így műsorok, előadások, bemutatások,

kiállítások készítése; színházjegyekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység; találkozások és konferenciák

szervezése; oktatási, nevelési szolgáltatási instrukciók; képzés és oktatás szolgáltatása a szerencsejátékok, sportok

és szórakoztatás területén; szállodai menedzsmentképzés és oktatás; kaszinói szolgáltatások, főként engedmények

és kiegészítő szolgáltatások gyakori vendégek számára egy személyi igazolvány használatán keresztül;

 információ, konzultáció és tanácsadási szolgáltatások a fentiekre vonatkozólag.

 43    Szállodai, motel- és üdülői szolgáltatások; ideiglenes elszállásolások; márkás lakások, lakhelyek;

szolgáltatással rendelkező apartmanok, panziók, vendégházak; elszállásolás diákszállókban, nyaralóházakban és

turistaházakban; nyaraló-kemping (elszállásolás) szolgáltatások; nyugdíjas otthonok; foglalási szolgáltatások

szállodákhoz, motelekhez és üdülői elhelyezésekhez; foglalási szolgáltatások ideiglenes elszállásolások bérléshez;

foglalási szolgáltatások panziókban, vendégházakban, nyaralóházakban és diákszállásokban

történőelszállásolásokhoz; márkás lakások, lakhelyek és szolgáltatással rendelkező apartmanok foglalása;

elszállásolási iroda ideiglenes elszállásolásokhoz; country klub szolgáltatások (elszállásolás, étel és ital

szolgáltatás); létesítmények, alkalmak és előnyök szolgáltatása találkozókhoz, konferenciákhoz,

szemináriumokhoz, speciális eseményekhez (esküvők, lakodalmak, ünnepségek) és bankettekhez; kiállítási

létesítmények, alkalmak és előnyök szolgáltatása; éttermi szolgáltatások; koktél-társalgók (bárok);

bárszolgáltatások; ideiglenes ebédlők; önkiszolgáló éttermek; kávézók; gyorséttermek; kávéházak; étkeztetési,

vendéglátási (bankett) szolgáltatások; önkiszolgáló büfék; bölcsődék, óvodák; ellátás állatok számára;

 tárgyalószobák bérlése; táborhelyhez létesítmények szolgáltatás, valamint szállítható épületek bérlése.

 ( 210 ) M 20 02056

 ( 220 ) 2020.07.17.

 ( 731 )  Caesars License Company, LLC, Las Vegas (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetés, reklám; üzleti adminisztráció és üzleti menedzsment, ügyvezetési konzultációs szolgáltatások;

üzleti menedzsment közreműködés; üzleti szervezési konzultáció; áruk és szolgáltatások üzleti bemutatása,

kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra; ösztönző díjazási program ügyintézése és ügykezelése, amely

lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy árengedményeket, árkedvezményeket érjenek el, valamint kiegészítő

díjakat árukra és szolgáltatásokra tagság révén; tagság ösztönző programok szervezése kereskedelmi illetve

hirdetési és reklámozási célokra; ipari vagy kereskedelmi, menedzsment asszisztencia; mások árui és

szolgáltatásai engedélyezésének a kereskedelmi ügyintézése és ügykezelése; eladási promóció mások számára;

személyi menedzsment konzultáció; áthelyezési és áttelepítési szolgáltatások üzletekhez; információ válogatása,

gyűjtése és szerkesztése számítógépes adatbázisokhoz; beszerzési rendelések (adminisztratív) feldolgozása;

könyvelés; árusító automaták kölcsönzése, bérlése; kiskereskedelmi tárolási és vásárlási bevásárlóközponti

 szolgáltatások; bevásárlóközpontok és kiskereskedelmi fogyasztási területek működtetése és adminisztrálása.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; kaszinó szolgáltatások; szerencsejáték-szolgáltatások;

hazárdjáték-szolgáltatások; létesítmények, alkalmak szolgáltatása hazárdjátékhoz; interaktív szerencsejáték;

internetes webhely-portál szolgáltatása számítógépes játékok és szerencsejátékok területén; televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; játékok és versenyek szervezése és szolgáltatása szórakoztatási célokra; virtuális

környezetek szolgáltatása, ahol a használók együttműködhetnek társas játékokon keresztül kikapcsolódási,

szórakozási vagy pihenési célból; szórakoztatás szervezése esküvői, lakodalmi ünnepségekhez; alkalmak és

létesítmények szolgáltatása szórakozáshoz; éjszakai klubok; kabarék; diszkók, színházi és szórakoztatási

szolgáltatások zene, tánc, vígjáték, dráma és bűvészet bemutatásával; egészségügyi klubok; szórakozási,

kikapcsolódási, pihenési klubok, sportklubok; tengerparti és tópari klubok, vízmedencés klubok;

golfklub-szolgáltatások, golflétesítmények és golfozási alkalmak szolgáltatása; golfversenyek szervezése;

country-klub szolgáltatások; sportlétesítmények és alkalmak szolgáltatása; mulattatási és szórakoztatási

park-szolgáltatások; vidámparkok; szórakoztató gépek, szórakoztató játékgépek; szórakoztatási centrumok,

létesítmények és alkalmak szolgáltatása; zenei, vígjátéki, drámai, táncos- és bűvész előadásokhoz; alkalmak és

létesítmények szolgáltatása szórakozási, kikapcsolódási, pihenési tevékenységekhez; alkalmak és létesítmények

szolgáltatása zenei, vígjátéki, drámai, táncos és bűvész előadásokhoz; atlétikai versenyek és sport-események

rendezése és levezetése; sportolási tevékenységek szervezése és promóciója, így támogatása és reklámozása;

rádiós és televíziós programok készítése; videók, mozik, hangszalagok és elektronikus játékok és hanganyagok,

felszerelések készítése; online publikációk szolgáltatása; elektronikus könyvek, újságok és folyóiratok

szolgáltatása online; lóversenyek levezetése; sportlétesítmények és sportesemények menedzselése; fizikai képzési

és gimnasztikai alkalmak és létesítmények szolgáltatása; showk, így műsorok, előadások, bemutatások,

kiállítások készítése; színházjegyekkel kapcsolatos ügynöki tevékenység; találkozások és konferenciák

szervezése; oktatási, nevelési szolgáltatási instrukciók; képzés és oktatás szolgáltatása a szerencsejátékok, sportok

és szórakoztatás területén; szállodai menedzsmentképzés és oktatás; kaszinói szolgáltatások, főként engedmények

és kiegészítő szolgáltatások gyakori vendégek számára egy személyi igazolvány használatán keresztül;

 információ, konzultáció és tanácsadási szolgáltatások a fentiekre vonatkozólag.

 43    Szállodai, motel- és üdülői szolgáltatások; ideiglenes elszállásolások; márkás lakások, lakhelyek;

szolgáltatással rendelkező apartmanok, panziók, vendégházak; elszállásolás diákszállókban, nyaralóházakban és

turistaházakban; nyaraló-kemping (elszállásolás) szolgáltatások; nyugdíjas otthonok; foglalási szolgáltatások

szállodákhoz, motelekhez és üdülői elhelyezésekhez; foglalási szolgáltatások ideiglenes elszállásolások bérléshez;

foglalási szolgáltatások panziókban, vendégházakban, nyaralóházakban és diákszállásokban történő

elszállásolásokhoz; márkás lakások, lakhelyek és szolgáltatással rendelkező apartmanok foglalása; elszállásolási
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iroda ideiglenes elszállásolásokhoz; country klub szolgáltatások (elszállásolás, étel és ital szolgáltatás);

létesítmények, alkalmak és előnyök szolgáltatása találkozókhoz, konferenciákhoz, szemináriumokhoz, speciális

eseményekhez (esküvők, lakodalmak, ünnepségek) és bankettekhez; kiállítási létesítmények, alkalmak és előnyök

szolgáltatása; éttermi szolgáltatások; koktél-társalgók (bárok); bárszolgáltatások; ideiglenes ebédlők; önkiszolgáló

éttermek; kávézók; gyorséttermek; kávéházak; étkeztetési, vendéglátási (bankett) szolgáltatások; önkiszolgáló

büfék; bölcsődék, óvodák; ellátás állatok számára; tárgyalószobák bérlése; táborhelyhez létesítmények

 szolgáltatás, valamint szállítható épületek bérlése.

 ( 210 ) M 20 02059

 ( 220 ) 2020.07.17.

 ( 731 )  HYUNDAI TECHNOLOGY, INC., Puerto Rico, Dorado (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HYUNDAI

 ( 511 ) 9    Digitális tartalomszolgáltató rendszer; monitorok digitális tartalomszolgáltató rendszerekhez; digitális kijelző

panelek; berendezés bankkártyás fizetéshez, pénzfelvételhez a vásárlás helyén (POS terminál); automatizált étel-

és italrendelő kioszk; interaktív számítógép kioszk, mely elsősorban számítógépekből és érintőképernyős

számítógépekből áll élelmiszer vásárláshoz történő felhasználásra; asztali számítógépek; számítógép alkatrészek

és tartozékok; számítógépes dokkoló állomások; tokok számítógép billentyűzetekhez; notebook és laptop

számítógépek; számítógépes alaplapok; rack állványok számítógépes hardverekhez; monitorszűrők számítógép

képernyőkhöz; monitorvédők digitális vagy elektronikus tabletekhez; számítógép szerverek; digitális tabletek,

táblagépek; video kártyák; számítógépes alkalmazásszoftverek a "dolgok internetének" (IoT) megvalósításához;

mikrovezérlők a dolgok internetéhez (IoT) alkalmas eszközökhöz; akkumulátor és elemtöltő; fejhallgatók;

számítógép billentyűzetek; számítógépes egerek; elektronikus tollak; elektromos hálózati adapterek; hangszórók,

hangosbemondók, megafonok; adatkábelek; szünetmentes tápegység (UPS) berendezések; tápkábelek; flash

memória; SSD memóriakártyák; adattároló eszközök, közegek; memóriakártyák; mágneses adattárolók és/vagy

adatrögzítők; merevlemez-meghajtók számítógépekhez; külső merevlemezek számítógépekhez; számítógépes

hálózatra csatlakozó hardver tárolóeszközök [NAS]; számítógép monitorok; interaktív videojátékokat tartalmazó

számítógép; számítógéphez kialakított perifériák; fejhallgatók videojátékokhoz; fülhallgatók videojátékokhoz;

nyomtatók számítógépekhez; fényképnyomtatók; nyomtatók és alkatrészeik; képszkennerek; elektronikus

szkennerek; fotószkennerek; névjegykártya szkennerek; hálózati routerek; hálózati szerverek; modemek; hálózati

kártyák; hálózati csomópontok; hálózati switch-ek; okostelefonok; elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló

készülékek; elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló letölthető szoftverek; mesterséges intelligenciával

rendelkező robotok; operációs rendszerprogramok; letölthető intelligens személyi asszisztens software

beszédfelismeréshez; letölthető szoftver hordható elektronikus eszközökhöz; letölthető szoftverek okosórákhoz;

hanggal aktivált hangszórókat magában foglaló otthoni automatizálási csomópontok; okosórák; fülhallgatók;

hordható számítógépes perifériák; biztonsági terminálok hitelesítéshez; elektronikus hitelesítő kártyák; kamerák;

 kamera alkatrészek; csatlakozók elektromos vezetékekhez.

 ( 210 ) M 20 02061

 ( 220 ) 2020.07.17.

 ( 731 )  Nagy Péter Bálint, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Soós Péter, Budapest

 ( 541 ) Hunter's

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02062
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 ( 220 ) 2020.07.17.

 ( 731 )  Horváthné Molnár Gabriella, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AMELISZ

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok [nem gyógyszeres

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

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

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

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

krémek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; cédrusolaj; cipészviasz; cipőkrémek; cipő viaszok, waxok;

csillagánizs esszencia; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolóvászon; csúszásgátló folyadékok padlókhoz;

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

használatra vagy állatoknak; dezodorok házi kedvenceknek; dobozos sűrített levegő tisztítási és portalanítási

célokra; dörzsölő szerek; esszenciális citromolaj; esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fajdbogyó olaj; fehérítő

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

használatra; fehérítő szóda; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő

krémek és zselék; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; folteltávolító, folttisztító

készítmények; folyékony latex testfesték kozmetikai célokra; fürdősók nem gyógyászati használatra; füstölők;

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

hajbalzsamok; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; henna [kozmetikai festék];

hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor, pipere célokra; hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai

vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; illatosított fa; illatszer készítmények; ízesítők, aromák italokhoz

 [illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok].

 44    Állatápolási szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások; állatok bérbeadása kertészeti célra; állatok

jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás

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

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; faiskolák,

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások; kiropraktika; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; konzultáció a szőlőművelés területén;

kórházak; koszorúkészítés; közfürdők higiéniai célokra; látogató ápolói szolgáltatások; manikűr; masszázs;

mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; mezőgazdasági eszközök kölcsönzése; mezőgazdasági,

vízművelési, kertészeti és erdészeti féregirtás; növénytermesztés; optikusok szolgáltatásai; orvosi berendezések

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

kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tanácsadás fogyatékkal

élők számára; otthonok lábadozók utókezelésére; pázsitgondozás; plasztikai sebészet; pszichológus

[szolgáltatások]; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások;

 szanatóriumok.

 ( 210 ) M 20 02063

 ( 220 ) 2020.07.17.

 ( 731 )  Kenderesi János, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, dj szolgáltatások partikra és

különleges rendezvényekre; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények szervezése és

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

promotor szolgáltatások); szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztatási szolgáltatások közösségi

szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online

hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztató célú rendezvények szervezése;

 szórakoztató rendezvények lebonyolítása; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 20 02064

 ( 220 ) 2020.07.17.

 ( 731 )  Info Sierra Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Busa Gabriella Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; számítógépes fájl kezelés, adatkezelés;

 számlakivonatok összeállítása; számlázás.

 42    Felhő alapú számítástechnika; szoftverek frissítése; szoftver, mint szolgáltatás; számítógépes platformok

 fejlesztése; platform, mint szolgáltatás; cloud alapú társasház kezelő software előfizetési alapú értékesítése.

 ( 210 ) M 20 02066

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Fokus Hungária Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Bélyegzőpárnák, festékpárnák, blokkok [papíráruk], ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos],

ceruzák, címkék papírból vagy kartonból, csipeszes felírótáblák, derékszögű vonalzók rajzoláshoz, dossziék

[papíráruk, ecsetek (1), fedelek, kötések, borítók [papíráruk], fénymásolópapír, nyomtatópapír, festékkészletek

[iskolai használatra], festékkeverő csészék művészek részére, füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz,

gémkapocs, golyóstollak, görbevonalzók, gyűrűs irattartók, iratrendezők, iratgyűjtők, dossziék, irattartók

[papíráru], irodai gumiszalagok, irodai kaparókések, irodai kapcsok, irodai kapcsok, iratkapcsok, irodai kellékek,

irodai lyukasztógépek, irodai nedvesítők, íróecsetek, íróeszközök, írófelszerelések, írókészletek [papíráruk],

írókréta, írólap, írópapír, írószerek, írószertartók [készletek], írótábla törlők, iskolaszerek [papíráruk], ívek

[papíráruk], javítófolyadékok [irodai cikkek], javítószalagok [irodai cikkek], jelölő kréta, jelölőtűk

rajzoláshoz,rajztűk, körzők, laminálók irodai használatra, mappák, névbadgek [hivatali kellékek], névtábla-tartók

[irodai felszerelések], noteszok, öntapadós címkék, matricák [papíripari], paletták festőknek, papír-írószer áruk,

papírvágó kések [irodai cikkek], papír- vagy kartondobozok, radírgumik, ragasztók irodai és otthoni célokra,

ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek], ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra, rajzeszközök,

rajzkészletek, rajztáblák, rajzszegek, szövegkiemelő tollak, tollak [irodai cikkek], toll- és ceruzatartók,

 töltőceruzák [rotringok], ujjnedvesítő [irodaszerek], műanyagfóliák csomagolásra.

 ( 210 ) M 20 02067

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing, hirdetési- és reklámszolgáltatások, eladási propaganda (mások számára); hirdetési felület
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kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; üzleti információk; üzleti értékelések; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása

 adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; fényképészet;

fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 02069

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Markasbolt.hu Kft., Karcag (HU)

 ( 541 ) Marcus

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 02071

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Dr. Sári Szilvia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Aláírókönyvek, emlékkönyvek; asztali határidőnaplók; asztali határidőnaptárak; asztali naplók; asztali

naptárak; címkék, matricák; előjegyzési naptárak; éves naptár; falinaptárak; festmények; festmények és

kalligráfiai munkák; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások;

grafikus rajzok; képek; művészeti grafikai nyomatok; művészi képek; művészi lenyomatok; rajzok;

vízfestmények, akvarellek; grafikák; határidőnaplók; határidőnaplók, előjegyzési naptárak; határidőnaplók

[nyomdaipari termékek]; jegyzetfüzetek, kézírásos naplók; kollázsok; matricák; napi tervezőnaptárak; naptárak;

nyomatok képek formájában; nyomtatott naptárak; nyomtatott vizuális anyagok; színező könyvek;

 színezőkönyvek felnőtteknek; tervezők, naptárak [nyomtatványok].

 ( 210 ) M 20 02073

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Nutrimind Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Mind Complex

 ( 511 ) 5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok;

antioxidáns kiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség

javítására; étrend-kiegészítők sportolók számára; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövényi

forrásokból származó antioxidánsok; humán étrendkiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú
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étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi

kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; B-vitamin készítmények;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; L-karnitin fogyókúrához.

 ( 210 ) M 20 02074

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Nutrimind Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Mind Focus

 ( 511 ) 5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns

táplálékkiegészítők; antioxidánsok; b-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők a

fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők

sportolók számára; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; humán étrendkiegészítők; l-karnitin fogyókúrához; lecitin

étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem

 gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 02077

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adat kutatás 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 számitógépes 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 forgatókönyvlrás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek
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írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

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

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

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    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; dal írás; 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; jelbeszédfordítása; 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; mikrofilmezést; 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 20. szám, 2020.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2376



eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 20 02078

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  B&P MODA Kft., Budaörs (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 02083

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Spitzer Joszef, Biatorbágy (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára;

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 20 02086

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Szabolcs János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok; logikai játékok; játékszerek; videojátékok; számítógépes játékok; mobiltelefonos játékok.

 ( 210 ) M 20 02087

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Szabolcs János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) LAVOS

 ( 511 )   28    Játékok; logikai játékok; játékszerek; videojátékok; számítógépes játékok; mobiltelefonos játékok.

 ( 210 ) M 20 02090

 ( 220 ) 2020.07.21.

 ( 731 )  CD-World Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CODE

 ( 511 )  9    Letölthető grafikai tervezési sablonok; számítógéppel segített tervezés (CAD) szoftverek.

 35    Bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások otthoni textíliákhoz kapcsolódóan; kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások csempéből, műanyagból, betonból, fából, textilből vagy egyéb anyagokból

készült beltéri és kültéri díszburkolatokhoz kapcsolódóan; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások szaniterhez
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kapcsolódó burkolatokra vonatkozóan; konyhai berendezési tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; fürdőszobai [szaniter] berendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; konyhai

berendezési tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fürdőszobai [szaniter] berendezési

tárgyakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások

gyertyatartókra, hamutartókra, vázákra, írószertartókra, képkeretekre, névjegykártya tartókra, újságtartó

állványokra, üvegnyitókra, tolltartókra, textil falidíszekre, ceruzatartókra, asztali naptártartókra,

 papírnehezékekre, asztaldíszekre vonatkozóan.

 42    Lakberendezési tanácsadás; tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és

bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok

kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; belsőépítészeti szolgáltatások;

belsőépítészeti tervezés; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; üzletek belsőépítészeti kialakítása; belsőépítészeti

tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti

tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti információkat tartalmazó weboldal biztosítása;

tanácsadás a függönyök kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadás a bútorszövetek kiválasztásával

kapcsolatban [belsőépítészet]; információnyújtás és tanácsadás; tanácsadás bútorok takaró

huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; konyhai berendezési tárgyak tervezése;

fürdőszobai [szaniter] berendezési tárgyak tervezése; díszítő szerkezetek tervezése; egyedi tervezési

szolgáltatások; díszítő minták tervezése; beltéri díszburkolatok tervezése csempéből, műanyagból, kompozit

anyagokból vagy textilből; beltéri díszítő elemek tervezése csempéből, textilből; szaniterhez kapcsolódó

burkolatok tervezése; gyertyatartók, hamutartók, vázák, írószertartók, képkeretek, névjegykártya tartók, újságtartó

állványok, üvegnyitók, tolltartók, textil falidíszek, ceruzatartók, asztali naptártartók, papírnehezékek, asztaldíszek

tervezése és ezekhez kapcsolódó lakberendezési tanácsadás; online lakberendezési, belsőépítészeti

 szolgáltatásokkal kapcsolatos saját webshop működtetése.

 ( 210 ) M 20 02096

 ( 220 ) 2020.07.21.

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

 ( 541 ) M4 Sport

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

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

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás

nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás

vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése;

impresszáriók szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel
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kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2);

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés kivéve

reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 20 02098

 ( 220 ) 2020.07.21.

 ( 731 )  Dr. Józsa és Társa Bt., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02099

 ( 220 ) 2020.07.21.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

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

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás

nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás

vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése;

impresszáriók szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2);

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés kivéve

reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.
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 ( 210 ) M 20 02130

 ( 220 ) 2020.07.24.

 ( 731 )  Bakos Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan bérbeadás, lízing; irodahelyiségek bérbeadása, lízingje; bemutatótermek bérbeadása, lízingje;

üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; irodák bérbeadása

 közösségi munkavégzéshez.

  43    Tárgyalótermek bérbeadása, lízingje; rendezvénytermek bérbeadása, lízingje.

 ( 210 ) M 20 02144

 ( 220 ) 2020.07.24.

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

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 20 02146

 ( 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    Kenőcsök leégésre; masszázsgélek gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 02147

 ( 220 ) 2020.07.24.

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

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Hashajtók; gyógyászati célra alkalmas homogenizált élelmiszerek; gyógynövénykivonatok orvosi célokra;

gyógyszerészeti készítmények; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; székrekedés
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 enyhítésére szolgáló gyógyszerek; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők.

  29    Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép.

 ( 210 ) M 20 02148

 ( 220 ) 2020.07.24.

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

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; táplálékkiegészítők; gyógynövénykivonatok orvosi

 célokra; gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 20 02150

 ( 220 ) 2020.07.26.

 ( 731 )  Orosz Enikő, Fót (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02154

 ( 220 ) 2020.07.27.

 ( 731 )  ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) CO.,LTD., YUHUAN CITY, ZHEJIANG (CN)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Gépkocsi lengéscsillapítók; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; lengéscsillapító rugók

járművekhez; gépkocsialvázak; elektromos járművek; kuplungok szárazföldi járművekhez; légszivattyúk,

légpumpák [járműtartozékok]; gumiabroncsok járműkerekekhez; járműalvázak; tengelykapcsolók szárazföldi

 járművekhez.

 ( 210 ) M 20 02156

 ( 220 ) 2020.07.27.

 ( 731 )  Carol Fantasy Korlátolt Felelősségű Társaság, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 541 ) Carol Art&Cafe

 ( 511 )  35    Franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

promóciós rendezvényeken; termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; termékbevezetések

tervezése, szervezése; termékbevezetési szolgáltatások; termékek forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás,

franchise-szerződés keretein belül; üzleti arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; üzleti promóció; üzleti

promóciós szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

éttermek igazgatása; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-zal kapcsolatos

üzleti segítségnyújtás; segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise

rendszerű üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise rendszerű vállalat működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti]

biztosítása franchise-ok működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; üzleti
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támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; üzleti találkozók tervezése; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás,

franchise-szerződés keretein belül; éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-ra vonatkozó

ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise

szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchisingra vonatkozó

üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása;

 piacértékelési szolgáltatások.

 41    Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése;

csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való

részvételének megszervezése; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; foglalkozások

gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; helyiségek

biztosítása szórakoztatási célokra; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; könnyed szórakoztató szolgáltatások; közösségi

kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú

bemutatók rendezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek

biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz;

kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; összejövetelek

szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése

[szórakoztatás]; partiszervezés; rajongói klubszolgáltatások (szórakoztatás); rekreációs, szabadidős

klubszolgáltatások nyújtása; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős

rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős

táborok; szórakoztatás; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú

ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztatási, sport és kulturális

tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató célú kiállítások

szervezése és rendezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények

szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások gyermekek számára; szórakoztató

 szolgáltatások gyerekek számára; szórakoztató szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára;

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar; alkoholos italok felszolgálása; bankettszolgáltatások;

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

borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása

összejövetelekhez; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

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

italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és

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

ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételszobrászat;

éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávéház; kávéházak; kávéházi

szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; klubszolgáltatások étel és ital biztosítására; magán vacsoraklub

szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; koktélbárok szolgáltatásai; sommelier-szolgáltatások;

salátabárok; szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; teaházi

szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; sörbárok;

snack-szolgáltatások; pubszolgáltatások; pizzériák; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel-
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és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételrendelési szolgáltatások; főzési tanácsadás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital

szolgáltatásával kapcsolatban; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

 bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában.

 ( 210 ) M 20 02202

 ( 220 ) 2020.07.29.

 ( 731 )  CerTrust Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 20 02203

 ( 220 ) 2020.07.29.

 ( 731 )  Balassa Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 20 02207

 ( 220 ) 2020.07.29.

 ( 731 )  GS Operating, LLC, Coppell, Texas (US)

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

 ( 541 ) GEXPRO SERVICES

 ( 511 ) 6    Fémből készült menetes rögzítők, nevezetesen csavarok, csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek,

 acélszorítók.

7    Elektromos motorok és gépek; gépek hajtóművei, nevezetesen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengők,

nevezetesen tűzjelző vészcsengő; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk; szelepek, mint a gép részei,

nevezetesen szivattyúk; gépalkatrészek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generátorok; szervo

 motorok; hidraulikus turbinavezérlő rendszer; fordulatszabályozó berendezés.

9    Villamos berendezések, vezérlések és műszerek, nevezetesen berendezések és műszerek az elektromos áram

előállítására, elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezérlésére; elektromos kapcsolások;

tárolóedények; akkumulátordobozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátortöltő;

elektromágneses tekercselők; elektromos tekercsek; elektromos tekercstartók; katódok; fényelemek; az

elektromos berendezés elektromos komponensei; hőszabályozó berendezés; a bojler vezérlésére szolgáló eszköz;

elektromos megszakító; villanófény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos eszközök és

berendezések az elektromos készülékek távirányítására; légkondicionáló és fűtőberendezések,

világítóberendezések; elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordulatszámmérők; elektromos

dugaszolóaljzatok; elektromos csatlakozók; elektromos elosztódobozok; elektromos kábel (egyesítő) dobozok;

dobozok és elektromos vezérlőtáblák; villamos érintkezések; nemesfémből készült villamos érintkezések;
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elektromos konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromosaljzat-fedél; vezérlőpanelek (elektromos);

nagyfeszültségű vezérlőberendezések; elektromos számlálókészülék; elektromos elosztók; elektromos átalakítók;

elektromos áramkörmegszakítók; elektromos érintkezők és kapcsolók; induktorok; armatúrák; elektromos

jelfogók; szabályozó ellenállások; izzókapcsolók; túlfeszültségvédelem-vezérlők; fényváltó; fojtótekercs;

félvezetők; hőmérséklet-szabályozók; áramegyenirányító; elektromos ceruzák; elektromos elosztószekrény;

elektromos elosztóasztal; elektromos elosztódobozok; elektromos jelfogók; biztosítékok; védőberendezések;

vészjelző kürtök (szirénák); csengőgomb vagy -gombok; elektronikus ajtónyílásjelzők; elektromos berregők;

fémérzékelők ipari vagy katonai célokra; füstérzékelők; vízállásjelző; mágneses kódolók; mikrofonok;

hangszórók; hangosanbeszélők; hangszóródobozok; hangjelzéses figyelmeztető berendezés, hangjel a

repülőtereken és tűzjelző; világítótorony; a világítóberendezések ellensúlya; világító- vagy mechanikus

jelzőberendezések; világítócsövek reklám céljára; villanókörték; villanólámpák; optikai lámpák; elektronlámpák;

sötétkamralámpák (fényképészet céljára); fluoreszkáló (világító) réteg; zseblámpa; jelzést kibocsátó zseblámpa;

elektromos forrasztópáka; elektromos ívhegesztő berendezés; galvánelemek; napkollektorok; elektromos

akkumulátorok; tápegység; video-audio CD-lejátszók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal

működő zárak; mérőeszközök és -berendezések; elektrodinamikus berendezés távvezérelt hangjelzésekhez;

elektromos ajtónyitó berendezés; elektromos és elektronikus ajtónyitó berendezés; elektromos és elektronikus

kaputelefon; érmével működő kapuk gépkocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektromos vagy elektronikus

műszer a házi vagy elektronikus műszerhang, áram vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus

műszer az elektromos áramelosztás felügyeletére; berendezés a foglaltság, számlálás, gyűjtés, tárolás,

elsőbbségfeldolgozás, bemenet ellenőrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsátására és átvitelére;

telefonos megszakítók; mérőeszközök és -berendezések; voltmérők; ampermérők; elektromos

bemérőberendezések; frekvenciamérők; hőmérséklet-kijelzők; sebességkijelzők; kapcsolóberendezések;

elektromos vezetékek; az elektromos vezetékek anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfeszültségű

elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek; fénysugárvezető vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas

elektromos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxális kábelek, savas átmenetek a motorokhoz; nem gyúlékony

elektromos kábelek; telefon-, biztonsági és televíziókábelek; borítás elektromos kábelekhez; optikai szálkábelek;

elektromos és elektronikus berendezések elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógépekhez;

elektromos és elektronikus műszerek az IT és elektromos vezetékek tesztelésére, elektromos és elektronikus

kábelvizsgáló; elektromos átalakító; csatlakozó dugasztest elektromos kábelekhez; elektromos kapcsolók;

azonosítóvezeték elektromos vezetékekhez; mágneses vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai

csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelző berendezés, adatfeldolgozó berendezés nem orvosi

alkalmazásra; műszeres kapcsolótábla, antennák; zavarszűrő berendezés; elektromágneses zsilipkapu;

felvonóvezérlő berendezés; elektromos berendezés rovarok befogására és elpusztítására; optikai karakterolvasó;

térdvédő dolgozóknak (kivéve ortopédiai térdvédőket); védőkesztyű; kesztyű balesetek elleni védelemre;

szemellenzők és védőszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a műanyagbelégzéshez használt maszkokat);

szemellenzők; védősisak; balesetek, sugárzás és tűz elleni védőcipők; vonalkódolvasó; kézi elektronikus

berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére; megvételére és kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes

berendezés a leltár kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a

 számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés az árulista összeállítására.

 11    Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára; világítótestek; csillárok; zseblámpák;

világítólámpák; karácsonyfák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák; padlólámpák;

laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak; elektromos fűtőszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és

lámpaüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvető; lámpaernyő; mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos

aljzatok világítótestekhez; zseblámpa; világító szórótest; elektromos kisüléssel működő világítócsövek;

búvárlámpák; vetítőlámpák; világítóberendezések és lámpák használatra; közlekedési eszközök

világítóberendezései; világítókörték és csövek, elektromos körték; eszközök és berendezések szárításhoz;

légszárítók; fénycsőelőtét; lámpa HID; fluoreszcens és inkandeszcens fűtőeszközök, üvegcsövek (desztillációs,

fűtő- vagy hűtőberendezések részeként), elektromos fűtőtestek; vízmelegítők; bojlerek; hővisszanyerő
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berendezések; hőcserélők; vízmelegítő kályhák fürdőszobába; forró lemezek; fűtőlemezek; napelemes

kollektorok; hőtárolók és hővisszanyerők, ionizálóberendezések légtisztításra; légtisztító berendezések;

levegőszagtalanító berendezés; berendezés a levegő hűtésére; légkondicionáló berendezés; szellőztető

(légkondicionáló berendezés), ventilátor; légszűrő a légkondicionáló berendezéshez; légkondicionáló

berendezések; frisslevegő-fűtőberendezés; központi fűtéses lakások párásítására szolgáló berendezés; radiátorok

(fűtés); ventilátorborítók; konyhai elszívóberendezés borítója; tűzhelyek; fagyasztók; jégkészítő berendezések és

 gépek; hűtőszekrények; hidegkamrák; mikrohullámú sütők.

 35    Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésére, elosztására, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, beállítására, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és berendezésekre vonatkozó

nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és az internethálózatot; világításra,

fűtésre, légkondicionálásra és léghűtésre alkalmazott berendezésekre és termékekre, valamint háztartási

berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

internethálózatot; vezeték, vezetékburkolat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, méréséhez,

rögzítéséhez, levágásához lehámozásához és kifeszítéséhez alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és

berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

internethálózatot, a vezetékek hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, csavarokra és

csapszegekre, valamint a mechanikai vagy kémiai rögzítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedelmi

szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy internethálózatot; a porszívózásra, takarításra, törölgetésre,

galvanizálásra, olajozásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra és portalanításra, valamint helyi

hűtésre használatos termékekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy internethálózatot, rugalmas csövekre, szigetelésre vagy szigetelőtermékekre és

anyagokra vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és a bejutási hely biztonságának felügyelésére használt

berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására használt

eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt

és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjelenítésére használt berendezésekre,

kommunikációs eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az internetberendezésekre vonatkozó nagy- és

kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot, amely

tartalmazza az internetanyagokhoz és berendezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat, kapcsolókábeleket

és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási tanácsadást; továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a

reklámszolgáltatásokat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányítást és fejlesztést; szakmai konzultációt és

üzleti információt; marketinget; kiállítások; bemutatók, vásárok és szakmai piacok reklámcélú szervezését;

termékek kereskedelmi értékelését harmadik személy számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcsolatos

kereskedelmi konzultációkat, hogy azok a műszaki leírásban megadottaknak megfeleljenek; valamint olyan ipari,

kereskedelmi és konstrukciós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi terjesztését, mint a rögzítők, motorok,

elektromos áramforrások, adattovábbító berendezések, világítóeszközök, földelt és exotermikus hegesztés, fűtő és

ventilációs rendszerek és azok alkatrészei, továbbá vezérlőberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosítása,

vezérlések és átalakítók, kenőanyagok, tömítőanyagok; füst, szén-monoxid és tűz elleni védelem, beleértve az

érzékelőket és riasztókat; figyelőberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére, riasztórendszer, átalakítók, kézi és

elektromos eszközök, időjeladó, programozható vezérlőszoftver, processzor és alkatrészei, markerjelek és

figyelmeztetőszalagok; a projekt irányításával és megnyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos

elosztás és ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és alkatrészek, továbbá a gyártóberendezések,

elektromos hangi és adatok útján történő kommunikáció, a vevőnek megfelelő ár, választék, feltalálói ellenőrzés

és ehhez tartozó szolgáltatások biztosítása, végül a vevőknek versenyképes ár, választék és feltalálói ellenőrzés

 biztosítása az elektromos és elektronikus berendezések és ellátása területén.

 37    Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása; világító-, fűtő-,
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légkondicionáló, hűtő- és egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása és javítása; riasztó-,

vezérlő- és figyelőkészülékek és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari

létesítmények modernizálására, vezetékek, vezetékborítók és kábelek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére,

rögzítésére, levágására, lehámozására és kifeszítésére alkalmazott kézi vagy elektromos eszközök bérlése a

vezeték hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, az elektromos áramot irányító, átalakító,

 tároló, szabályozó és ellenőrző eszközök és berendezések bérbeadása.

  39    Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és berendezések bérlése.

  40    Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik személy részére.

 42    Elektromos áram előállításával, elosztásával, átalakításával, tárolásával, szabályozásával, mérésével,

ellenőrzésével vagy elhelyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció

és műszaki kutatás; világítással, légkondicionálással, fűtéssel, léghűtéssel kapcsolatos eszközökre, anyagokra és

berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari

építmények modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; a személyek, áruk és ipari

felszerelések vagy szolgáltatások, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és távfelügyeletének

biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a

kábeleket, a hűtő- és fűtőrendszereket, házmodernizálás, épületmodernizálás, ipari területek modernizálása,

biztosítására és felügyeletére vonatkozó műszaki projektek tanulmányozása, műszaki tanácsadás és tanulmányok

a műszaki értékbecslésről, kompatibilitáselemzésről és az elektromos anyagok integrációjának lehetőségéről egy

komplex elektromos berendezés formájában; az új termékek és szolgáltatások műszaki tervezése az anyagok és

elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; műszaki tanulmányok, elemzések és

helyzetmegállapítások az elektromos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósítására, termékminta

biztosítása harmadik személy számára, valamint műszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok

kiválasztásával, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a műszaki leírásban feltüntetett adatoknak; műszaki

információ, részben online vagy internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az elektromos

anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatkozik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos működés, fűtés

és légkondicionálás, utcai jelzők, megfigyelés, riasztás, házak modernizálása, bejutási ellenőrzés, épületek és ipari

 területek modernizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszközöket és berendezéseket.
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémből készült menetes rögzítők, nevezetesen csavarok, csapszegek, anyák, alátétlemezek és csapszegek,

 acélszorítók.

7    Elektromos motorok és gépek; gépek hajtóművei, nevezetesen feszültségkapcsolók; ívoltók; vészcsengők,

nevezetesen tűzjelző vészcsengő; gépmotorok ventilátora; vákuumszivattyúk; szelepek, mint a gép részei,

nevezetesen szivattyúk; gépalkatrészek, nevezetesen perselyek és csapágyak; elektromos generátorok;

 szervomotorok; hidraulikus turbinavezérlő rendszer; fordulatszabályozó berendezés.

9    Villamos berendezések, vezérlések és műszerek, nevezetesen berendezések és műszerek az elektromos áram

előállítására, elosztására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy vezérlésére; elektromos kapcsolások;

tárolóedények; akkumulátordobozok; acidiméter akkumulátorokhoz; elektromos akkumulátortöltő;

elektromágneses tekercselők; elektromos tekercsek; elektromos tekercstartók; katódok; fényelemek; az

elektromos berendezés elektromos komponensei; hőszabályozó berendezés; a bojler vezérlésére szolgáló eszköz;

elektromos megszakító; villanófény; vonalkódolvasók; elektromos átkapcsoló; elektromos eszközök és

berendezések az elektromos készülékek távirányítására; légkondicionáló és fűtőberendezések,

világítóberendezések; elektromos kapcsolók; elektromos átkapcsoló készülékek; fordulatszámmérők; elektromos

dugaszolóaljzatok; elektromos csatlakozók; elektromos elosztódobozok; elektromos kábel (egyesítő) dobozok;
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dobozok és elektromos vezérlőtáblák; villamos érintkezések; nemesfémből készült villamos érintkezések;

elektromos konnektorok; kibocsátószelep-doboz; elektromosaljzat-fedél; vezérlőpanelek (elektromos);

nagyfeszültségű vezérlőberendezések; elektromos számlálókészülék; elektromos elosztók; elektromos átalakítók;

elektromos áramkörmegszakítók; elektromos érintkezők és kapcsolók; induktorok; armatúrák; elektromos

jelfogók; szabályozó ellenállások; izzókapcsolók; túlfeszültségvédelem-vezérlők; fényváltó; fojtótekercs;

félvezetők; hőmérséklet-szabályozók; áramegyenirányító; elektromos ceruzák; elektromos elosztószekrény;

elektromos elosztóasztal; elektromos elosztódobozok; elektromos jelfogók; biztosítékok; villámhárítók;

villámhárító-vezetékek; antennák és elektromos vagy elektronikus védőberendezések; vészjelző kürtök

(szirénák); csengőgomb vagy -gombok; elektronikus ajtónyílásjelzők; elektromos berregők; fémérzékelők ipari

vagy katonai célokra; füstérzékelők; vízállásjelző; mágneses kódolók; mikrofonok; hangszórók;

hangosanbeszélők; hangszóródobozok; hangjelzéses figyelmeztető berendezés, hangjel a repülőtereken és

tűzjelző; világítótorony; a világítóberendezések ellensúlya; világító- vagy mechanikus jelzőberendezések;

világítócsövek reklám céljára; villanókörték; villanólámpák; optikai lámpák; elektronlámpák; sötétkamralámpák

(fényképészet céljára); fluoreszkáló (világító) réteg; zseblámpa; jelzést kibocsátó zseblámpa; elektromos

forrasztópáka; elektromos ívhegesztő berendezés; galvánelemek; napkollektorok; elektromos akkumulátorok;

tápegység; video-audio CD-lejátszók; elektronikus kártyaleolvasók és elektronikus, kóddal működő zárak;

mérőeszközök és -berendezések; elektrodinamikus berendezés távvezérelt hangjelzésekhez; elektromos ajtónyitó

berendezés; elektromos és elektronikus ajtónyitó berendezés; elektromos és elektronikus kaputelefon; érmével

működő kapuk gépkocsiparkolókhoz vagy parkolóhelyekhez; elektromos vagy elektronikus műszer a házi vagy

elektronikus műszerhang, áram vagy feszültség elemzésére; elektromos vagy elektronikus műszer az elektromos

áramelosztás felügyeletére; berendezés a foglaltság, számlálás, gyűjtés, tárolás, elsőbbségfeldolgozás, bemenet

ellenőrzésére, valamint adatok, információk és jelek kibocsátására és átvitelére; telefonos megszakítók;

mérőeszközök és -berendezések; voltmérők; ampermérők; elektromos bemérőberendezések; frekvenciamérők;

hőmérséklet-kijelzők; sebességkijelzők; kapcsolóberendezések; elektromos vezetékek; az elektromos vezetékek

anyaga; kábelcsatornák; elektromos kábelek; nagyfeszültségű elektromos kábelek; merev elektromos vezetékek;

fénysugárvezető vezetékek; rugalmas és extra-rugalmas elektromos kábelek; szigetelt rézhuzalok; koaxális

kábelek, savas átmenetek a motorokhoz; nem gyúlékony elektromos kábelek; telefon-, biztonsági és

televíziókábelek; borítás elektromos kábelekhez; optikai szálkábelek; elektromos és elektronikus berendezések

elektromos és IT vezetékhez; kábelek és aljzatok számítógépekhez; elektromos és elektronikus műszerek az IT és

elektromos vezetékek tesztelésére, elektromos és elektronikus kábelvizsgáló; elektromos átalakító; csatlakozó

dugasztest elektromos kábelekhez; elektromos kapcsolók; azonosítóvezeték elektromos vezetékekhez; mágneses

vezeték; telefonvezeték; elektromos és optikai csatlakozóvezeték; az elektromos veszteség kijelző berendezés,

adatfeldolgozó berendezés nem orvosi alkalmazásra; műszeres kapcsolótábla, antennák; zavarszűrő berendezés;

elektromágneses zsilipkapu; felvonóvezérlő berendezés; elektromos berendezés rovarok befogására és

elpusztítására; optikai karakterolvasó; térdvédő dolgozóknak (kivéve ortopédiai térdvédőket); védőkesztyű;

kesztyű balesetek elleni védelemre; szemellenzők és védőszemüvegek; gázmaszkok (kivéve a

műanyagbelégzéshez használt maszkokat); szemellenzők; védősisak; balesetek, sugárzás és tűz elleni védőcipők;

vonalkódolvasó; kézi elektronikus berendezések a villamosenergia-ellátás elemzésére; megvételére és

kinyerésére; kézi elektronikus számítógépes berendezés a leltár kiegészítésére és kezelésére; kézi elektronikus

 számítógépes berendezés a számkódleolvasásra; kézi számítógépes berendezés az árulista összeállítására.

 11    Világítóberendezés; biztonsági berendezés világítás céljára; világítótestek; csillárok; zseblámpák;

világítólámpák; karácsonyfák és akváriumok megvilágítására szolgáló elektromos lámpák; padlólámpák;

laboratóriumi és biztonsági lámpák; izzószálak; elektromos fűtőszálak; ívlámpák; dugasztestek, gömbök és

lámpaüvegek; lámpafelfüggesztések; sugárvető; lámpaernyő; mennyezeti világítás; világítócsövek; elektromos

aljzatok világítótestekhez; zseblámpa; világító szórótest; elektromos kisüléssel működő világítócsövek;

búvárlámpák; vetítőlámpák; világítóberendezések és lámpák használatra; közlekedési eszközök

világítóberendezései; világítókörték és csövek, elektromos körték; eszközök és berendezések szárításhoz;

légszárítók; fénycsőelőtét; lámpa HID; fluoreszcens és inkandeszcens fűtőeszközök, üvegcsövek (desztillációs,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 20. szám, 2020.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2387



fűtő- vagy hűtőberendezések részeként), elektromos fűtőtestek; vízmelegítők; bojlerek; hővisszanyerő

berendezések; hőcserélők; vízmelegítő kályhák fürdőszobába; forró lemezek; fűtőlemezek; napelemes

kollektorok; hőtárolók és hővisszanyerők, ionizálóberendezések légtisztításra; légtisztító berendezések;

levegőszagtalanító berendezés; berendezés a levegő hűtésére; légkondicionáló berendezés; szellőztető

(légkondicionáló berendezés), ventilátor; légszűrő a légkondicionáló berendezéshez; légkondicionáló

berendezések; frisslevegő-fűtőberendezés; központi fűtéses lakások párásítására szolgáló berendezés; radiátorok

(fűtés); ventilátorborítók; konyhai elszívóberendezés borítója; tűzhelyek; fagyasztók; jégkészítő berendezések és

 gépek; hűtőszekrények; hidegkamrák; mikrohullámú sütők.

 35    Elektromos áram, illetve a kábelek és vezetékek beszerzésére, elosztására, kapcsolására, átalakítására,

tárolására, beállítására, mérésére, figyelésére és vezérlésére szolgáló eszközökre és berendezésekre vonatkozó

nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és az internethálózatot; világításra,

fűtésre, légkondicionálásra és léghűtésre alkalmazott berendezésekre és termékekre, valamint háztartási

berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

internethálózatot; vezeték, vezetékburkolat és kábel levágásához és kivágásához, fúrásához, méréséhez,

rögzítéséhez, levágásához, lehámozásához és kifeszítéséhez alkalmazott kézi vagy elektromos eszközökre és

berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

internethálózatot, a vezetékek hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, csavarokra és

csapszegekre, valamint a mechanikai vagy kémiai rögzítéshez szükséges termékekre nagy- és kiskereskedelmi

szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy internethálózatot; a porszívózásra, takarításra, törölgetésre,

galvanizálásra, olajozásra, megszakításra, zsírozásra, fényezésre, szárításra és portalanításra, valamint helyi

hűtésre használatos termékekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy internethálózatot, rugalmas csövekre, szigetelésre vagy szigetelőtermékekre és

anyagokra vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy

adatfeldolgozó hálózatot; az emberek, az áruk és a bejutási hely biztonságának felügyelésére használt

berendezésekre és felszerelésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az otthonok és ipari épületek modernizálására használt

eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt

és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; hang, kép és adat átvitelére és megjelenítésére használt berendezésekre,

kommunikációs eszközökre és berendezésekre vonatkozó nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a

telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot; az internetberendezésekre vonatkozó nagy- és

kiskereskedelmi szolgáltatások, beleértve a telekommunikációt és/vagy adatfeldolgozó hálózatot, amely

tartalmazza az internetanyagokhoz és berendezésekhez szükséges adatfeldolgozó perifériákat, kapcsolókábeleket

és dugaljakat; az üzleti szervezést és irányítási tanácsadást; továbbá a kereskedelmi adminisztrációt; a

reklámszolgáltatásokat; kereskedelmi stratégiát és kereskedelmi irányítást és fejlesztést; szakmai konzultációt és

üzleti információt; marketinget; kiállítások; bemutatók, vásárok és szakmai piacok reklámcélú szervezését;

termékek kereskedelmi értékelését harmadik személy számára, elektromos és ipari anyagokkal kapcsolatos

kereskedelmi konzultációkat, hogy azok a műszaki leírásban megadottaknak megfeleljenek; valamint olyan ipari,

kereskedelmi és konstrukciós termékek és szolgáltatások nagykereskedelmi terjesztését, mint a rögzítők, motorok,

elektromos áramforrások, adattovábbító berendezések, világítóeszközök, földelt és exotermikus hegesztés, fűtő és

ventilációs rendszerek és azok alkatrészei, továbbá vezérlőberendezések, vegyi ellátás, tisztítás biztosítása,

vezérlések és átalakítók, kenőanyagok, tömítőanyagok; füst, szén-monoxid és tűz elleni védelem, beleértve az

érzékelőket és riasztókat; figyelőberendezés, eszközök a bejutás vezérlésére, riasztórendszer, átalakítók, kézi és

elektromos eszközök, időjeladó, programozható vezérlőszoftver, processzor és alkatrészei, markerjelek és

figyelmeztetőszalagok; a projekt irányításával és megnyerésével kapcsolatos szolgáltatások az elektromos

elosztás és ipari ellátás területén, valamint a felhasznált gépek és alkatrészek, továbbá a gyártóberendezések,

elektromos hangi és adatok útján történő kommunikáció, a vevőnek megfelelő ár, választék, feltalálói ellenőrzés

és ehhez tartozó szolgáltatások biztosítása, végül a vevőknek versenyképes ár, választék és feltalálói ellenőrzés

 biztosítása az elektromos és elektronikus berendezések és ellátása területén.
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 37    Elektromos eszközök és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása; világító-, fűtő-,

légkondicionáló, hűtő- és egyéb háztartási berendezés és termék felszerelése, karbantartása és javítása; riasztó-,

vezérlő- és figyelőkészülékek és berendezések felszerelése, karbantartása és javítása az otthonok, ipari

létesítmények modernizálására, vezetékek, vezetékborítók és kábelek vágására, szétvágására, fúrására, mérésére,

rögzítésére, levágására, lehámozására és kifeszítésére alkalmazott kézi vagy elektromos eszközök bérlése a

vezeték hegesztéséhez, levágásához, lereszeléséhez és összeállításához, az elektromos áramot irányító, átalakító,

 tároló, szabályozó és ellenőrző eszközök és berendezések bérbeadása.

  39    Elektromos áram elosztására alkalmazható eszközök és berendezések bérlése.

  40    Áramszolgáltatás biztosítása ipari területeken harmadik személy részére.

 42    Elektromos áram előállításával, elosztásával, átalakításával, tárolásával, szabályozásával, mérésével,

ellenőrzésével vagy elhelyezésével kapcsolatos anyagokra és berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció

és műszaki kutatás; világítással, légkondicionálással, fűtéssel, léghűtéssel kapcsolatos eszközökre, anyagokra és

berendezésekre vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; otthonok, ipari területek és ipari

építmények modernizálására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és műszaki kutatás; a személyek, áruk és ipari

felszerelések vagy szolgáltatások, valamint magántulajdonú ingatlanok biztonságának és távfelügyeletének

biztosítására vonatkozó tanácsadás, konzultáció és kutatás; elektromos anyagokra és berendezésekre, beleértve a

kábeleket, a hűtő- és fűtőrendszereket, házmodernizálás, épületmodernizálás, ipari területek modernizálása,

biztosítására és felügyeletére vonatkozó műszaki projektek tanulmányozása, műszaki tanácsadás és tanulmányok

a műszaki értékbecslésről, kompatibilitáselemzésről és az elektromos anyagok integrációjának lehetőségéről egy

komplex elektromos berendezés formájában; az új termékek és szolgáltatások műszaki tervezése az anyagok és

elektromos berendezések, valamint az eszközök területén; műszaki tanulmányok, elemzések és

helyzetmegállapítások az elektromos eszközök és berendezések létrehozására és megvalósítására, termékminta

biztosítása harmadik személy számára, valamint műszaki tanácsadás az elektromos és ipari anyagok

kiválasztásával, biztosítva, hogy adataik megfeleljenek a műszaki leírásban feltüntetett adatoknak; műszaki

információ, részben online vagy internet, és/vagy telekommunikációs hálózat útján, amely az elektromos

anyagokra, eszközökre és berendezésekre vonatkozik, továbbá tartalmazza a világítás, elektromos működés, fűtés

és légkondicionálás, utcai jelzők, megfigyelés, riasztás, házak modernizálása, bejutási ellenőrzés, épületek és ipari

 területek modernizálása vonatkozásában alkalmazható anyagokat, eszközöket és berendezéseket.

 ( 210 ) M 20 02210

 ( 220 ) 2020.07.29.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix 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.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02220

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  Projcs Sándor, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; marketing szolgáltatás.

  41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 20 02224

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  Révy Dániel, Budakalász (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok.

  35    Kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02225

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  Révy Dániel, Budakalász (HU)

 ( 541 ) MACHO

 ( 511 )  3    Kozmetikumok.

  35    Kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02230

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Kevaimpex Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) DI-JÓ

 ( 511 )  41    Nevelés, szórakoztatási és kulturális tevékenység; gyermek- illetve családi programok; zenés előadások

szervezése, bemutatása; fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; szórakoztatási célú

fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; szórakoztatás etnikai fesztiválok formájában;

képzési célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok

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

szervezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; dzsessz [jazz] zenével kapcsolatos fesztiválok

szervezése; kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális

célú műhelyek; kulturális események lebonyolítása; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; kulturális

tevékenységek lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; kulturális célú bemutatók szervezése;

kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; sport- és kulturális tevékenységek;

kulturális show-k szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése;

kulturális célú fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; közösségi kulturális rendezvények

szervezése; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális

rendezvényekre; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakoztató és kulturális rendezvények

szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel

kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális célú vetélkedők, versenyek

szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra; állatkiállítások szervezése

kulturális vagy oktatási célokból; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; idegenvezetés túrák lebonyolítása

kulturális helyszíneken oktatási célokból; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy

kulturális célokra; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató
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szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

 szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos oktatás.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;

vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati

 vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 210 ) M 20 02231

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Kevaimpex Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) GAST-ROAD

 ( 511 )  41    Nevelés, szórakoztatási és kulturális tevékenység; gyermek- illetve családi programok; zenés előadások

szervezése, bemutatása; fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; szórakoztatási célú

fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; szórakoztatás etnikai fesztiválok formájában;

képzési célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok

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

szervezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; dzsessz [jazz] zenével kapcsolatos fesztiválok

szervezése; kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális

célú műhelyek; kulturális események lebonyolítása; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; kulturális

tevékenységek lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; kulturális célú bemutatók szervezése;

kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; sport- és kulturális tevékenységek;

kulturális show-k szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése;

kulturális célú fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; közösségi kulturális rendezvények

szervezése; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális

rendezvényekre; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakoztató és kulturális rendezvények

szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel

kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális célú vetélkedők, versenyek

szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra; állatkiállítások szervezése

kulturális vagy oktatási célokból; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra;

jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; idegenvezetés túrák lebonyolítása

kulturális helyszíneken oktatási célokból; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy

kulturális célokra; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

 szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos oktatás.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;

vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati

 vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 210 ) M 20 02238

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  SAFE-GATE Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Fertőtlenítő készülékek, berendezések.
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 ( 210 ) M 20 02274

 ( 220 ) 2020.08.03.

 ( 731 )  Vincze Anna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

 ( 210 ) M 20 02283

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  Zulinger Gizella, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; ágyak; hálómatrac; párnák; díszpárnák; matracok.

 ( 210 ) M 20 02284

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  Vogel Industries Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Szennyvíztisztító telepek műszaki formatervezése, tervezése.

 ( 210 ) M 20 02287

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  Tisza-tavi Fesztivál Nonprofit Kft., Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hűtőmágnesek.
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 16    Határidőnaplók, előjegyzési naptárak; füzetek; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; szórólapok;

 közlemények, kiadványok.

  18    Hátizsákok; esernyők és napernyők; kulcstartók.

  20    Babzsák fotelek; nyugágyak, napozó székek.

  21    Kulacsok [üresen].

 25    Pólók; mellények; esőköpenyek, esőkabátok; sapkák; melegítő felsők, sportos pulóverek; sportruhák és

 -mezek.

  26    Nyakbaakasztók.

  28    Játékokhoz használt labdák.

  39    Utazásszervezés, kirándulásszervezés.

 41    Kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; élő előadások bemutatása; előadóművészeti

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

 szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése.

  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 20 02313

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Ascension Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arcolajok; bőrápoló készítmények; bőrön használt kozmetikumok; készítmények haj- és testmosásra;

kozmetikai festékek; kozmetikai krémek az arc és a test számára; sminkek, arcfestékek; szépségápoló

kozmetikumok; hajápoló folyadékok; hajápoló krémek; hajápoló szérumok; hajbalzsamok; hajfestékek,

hajszínezők; hajhabok; hajkondicionáló szerek; hajkenőcsök; hajkozmetikumok; hajlakkok; hajlágyítók;

 hajsamponok; hajspray; hajtáplálók; hajzselék; samponok; szépítő készítmények a hajra.

 ( 210 ) M 20 02315

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) Save Pro

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.
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 ( 210 ) M 20 02316

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) Save Box

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 02317

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) Save Flex

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 02318

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) Save ReTurn

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.
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 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 02319

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) Save Ring

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembehelyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 02320

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 ) Save Share

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 02321

 ( 220 ) 2020.08.06.
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 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 ) Save Con

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 02326

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Kiss Gábor, Miskolc (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok és gélek; szappanok háztartási használatra; folyékony szappan; folyékony szappanok kézre és

arcra; illatosított szappanok; kézmosó szappanok; kézműves szappanok; kozmetikai szappanok; pipere

szappanok; szappan; szappan termékek; szappanok; szappanok személyes használatra; szappanok testápoláshoz;

 szilárd szappanok a test lemosására.

 ( 210 ) M 20 02327

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  DAAL-CON Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Klímarendszerek beüzemelése; klímaberendezések felújítása; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási

szolgáltatások; klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe

helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; fűtő, szellőztető és

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások;

elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtő- és

hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése;

fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések

beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása
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és karbantartása; légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása

[ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések telepítése és

javítása; szellőztető berendezések javítása és karbantartása; szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőző

 berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légszűrő berendezések javítása.

 42    Építési projektek fejlesztése; építészeti projekt irányítása; műszaki projekttanulmányok készítése építési

projektekhez; mérnöki tervezés; épületbővítések tervezése; épületek tervezése; tervezési tanácsadás; tervezési

szolgáltatások; technológiai tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés és

konzultáció; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; elektromos rendszerek tervezése;

integrált áramkörök tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; integrált áramkörök

diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó

technológiai elemzés; irodai automatizálási berendezések tervezése; ellenőrző programok készítése az

automatizált méréshez, összeszereléshez, beállításhoz és ezek képi megjelenítéséhez; mérnöki munkák,

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

szolgáltatások; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; teszteléssel kapcsolatos mérnöki konzultáció;

mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; légáramlás mérésének szolgáltatásai; irodák és

munkahelyek automatizálásával kapcsolatos konzultáció; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások; gépek

és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés; villamosmérnöki szolgáltatások; berendezések és műszerek

 működésének ellenőrzése.

 ( 210 ) M 20 02328

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Böllér Fűszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

  

( 546 )

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

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

olajok és zsírok; belek kolbászbőrkészítéshez; belek kolbászkészítéshez; kolbászbőrök [szintetikus]; természetes

vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; áfonyadzsem; áfonyalekvár; almapüré; aszpik; citromkrém;

dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek; diófélékből készült öntetek; diófélékből készült

pépek/pástétomok; diófélékből készült vaj, dióvaj; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem

citrusfélékből]; elsősorban gyümölcsökből készült kenyérre kenhető készítmények; elsősorban tojásból készült

kenyérre kenhető készítmények; eperkonzervek; eperlekvár; fokhagymaalapú kenhető készítmények; guacamole

(avokádókrém); guavasajt [gyümölcssajt]; gyömbérdzsem; guacamole [avokádószósz]; gyümölcslekvárok;

 gyümölcsdzsemek; gyümölcssajtok; instant leves; levesporok; pácolt húsok.

 ( 210 ) M 20 02329

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  DAAL-CON Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Klímarendszerek beüzemelése; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások;

klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; fűtési

rendszerek karbantartása és javítása; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás;

fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való
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utólagos beszerelése; fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése;

fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; légcsatorna tisztítási szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe

helyezése; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; szellőztető berendezések javítása és karbantartása;

szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőző berendezések épületekbe való utólagos beszerelése;

 légszűrő berendezések javítása.

 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; teszteléssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; légáramlás mérésének

szolgáltatásai; biztonságtechnológiai tesztelési szolgáltatások; gépek és berendezések ellenőrzése,

 üzemellenőrzés; villamosmérnöki szolgáltatások; berendezések és műszerek működésének ellenőrzése.

 ( 210 ) M 20 02331

 ( 220 ) 2020.08.06.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukor; csokoládé; csokoládés italporok; esszenciák élelmiszerekhez; fagylaltok és jégkrémek; gofri;

gyümölcsszószok; ízesítő italokhoz; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé pörkölten; kávé

 tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; szirupok és melasz.

 ( 210 ) M 20 02332

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Dr. Kökényné Környei Réka, Budapest (HU)

 ( 541 ) A Lélek Illata

 ( 511 )   44    Természetgyógyászati szolgáltatás, aromaterápiás szolgáltatás, gyógynövény terápia.

 ( 210 ) M 20 02333

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  IHÁSZ Csaba Vendéglátóipari Kft., Kehidakustány (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szerencsemák

 ( 511 )  43    Panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi

 szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 20 02335

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Irastar Club Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  30    Pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; metélt tészta, nudli, galuska; baozi [töltött gőzölt tészta]; soba

 tészta [japán hajdinametélt, nyers].

  43    Éttermi szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 02336

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 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 02337

 ( 220 ) 2020.08.06.

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

 ( 300 )  POZ 354-2020 2020.02.10. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

 ( 541 ) Chatam Sofer Slivovitz

 ( 511 )   33    Szilvapárlat.

 ( 210 ) M 20 02338

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Straub Péter Gyula, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Kollár Ádám, Veresegyház

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk,

 klisék.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai

illusztrációs szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése

egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikai tervező

szolgáltatás; grafikák készítése; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervező

 szolgáltatásai; grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02339

 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) OFFI Akadémia

 ( 511 )  16    Hírlevelek; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; naptárak; nyomtatott

publikációk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve

 készülékek, berendezések]; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; szponzorok felkutatása; üzleti információk

 nyújtása weboldalon keresztül.
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 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek es folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; tolmács szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; video

 rögzítés.

  45    Fordítások hitelesítése, hiteles fordítások előállítása.

 ( 210 ) M 20 02340

 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Hírlevelek; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvek; naptárak; nyomtatott

publikációk; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; prospektusok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve

 készülékek, berendezések]; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott

marketing; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; szponzorok felkutatása; üzleti információk

 nyújtása weboldalon keresztül.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek es folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; tolmács szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; video

 rögzítés.

  45    Fordítások hitelesítése, hiteles fordítások előállítása.

 ( 210 ) M 20 02341

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Bagel Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szécsi Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Bagelek [péksütemények]; friss péksütemények; pékáruk; készítmények pékáruk készítéséhez;

 péksütemények készítésére használt keverékek.

 ( 210 ) M 20 02342

 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Csepregi Éva, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Csömöre Ákos, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; előadóművészek szolgáltatásai.
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 ( 210 ) M 20 02343

 ( 220 ) 2020.08.07.

 ( 731 )  Luxajtó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ajtók és ablakok kis- és nagykereskedelme webshopon keresztül.

  37    Ajtó és ablak beszerelése.

 ( 210 ) M 20 02356

 ( 220 ) 2020.08.08.

 ( 731 )  Martin György Kulturális Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos

szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; fényképészet; filmgyártás; filmszerkesztés, vágás; 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; hang-, film-, video-, és televíziós stúdiószolgáltatások; hang- vagy videostúdiók

biztosítása; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi

szolgáltatások; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy

rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; légi fényképezés; légifelvétel-készítő

szolgáltatások; videó szerkesztés; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése;

videostúdió-szolgáltatások; videorögzítés; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban;

zenés videók készítése; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; előre felvett

videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; fényképszerkesztés; fényképészeti filmvágás; filmgyártás

oktatási célokra; élő előadások szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenei koncertek

szervezése és lebonyolítása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti

 menedzsmentje, vezetése.

 ( 210 ) M 20 02360

 ( 220 ) 2020.08.10.

 ( 731 )  PowerPak Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskés 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.

 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek.

  44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02362
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 ( 220 ) 2020.08.10.

 ( 731 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Pataki Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Hámok állatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; kutyanyakörvek; szájkosarak; ruhák állatoknak;

atlétikai táskák; hétköznapi, utcai táskák; munkatáskák; boston táskák; vízállótáskák; övtáskák; sporttáskák,

tornazsákok; övtáskák és csípőtáskák; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi kedvenceknek;

 kutyaruhák; hámok szerelvényei; etetőzsákok állatoknak.

 25    Kesztyűk [ruházat]; egyujjas kesztyűk; trikók; pólók; mellények; kabátok, dzsekik; pulóverek; ingek;

felsőruházat; vízhatlan felsőruházat; férfi felsőruházat; női felsőruházat; ruházati cikkek; időjárásálló ruházat;

sportruházat; kalapáruk; sapkák; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; kapucnis pulóverek; ujjatlan dzsekik,

kabátok; ujjatlan mezek, sportingek; rövid ujjú sportingek; nadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; vízhatlan

nadrágok; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; munkaruházati cikkek; overallok, munkaruhák; atlétatrikók;

 ujjatlan pólók, trikók.

 28    Labdák játékokhoz; játékok; játékok [játékszerek] háziállatok részére; könyökvédők [sportcikkek];

alkarvédők (sportcikkek); kesztyűk [játékok tartozékai]; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek];

 védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei]; kitömött játékok; térdvédők [sportcikkek].

 ( 210 ) M 20 02380

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 731 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Apifosz

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 20 02381

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 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 02382

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 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.
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 ( 210 ) M 20 02384

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 731 )  Axente Vanessa, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Orosz János, Budapest

 ( 541 ) Essa world

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 20 02385

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 731 )  Maderspach Hubertus Kft., Hejce (HU)

 ( 740 )  Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csirkés húsgolyók; csomagolt húsok; csontleves, húsleves; elkészített húslevesek; elsősorban húst

tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; fagyasztva szárított hús; feldolgozott

hústermékek; főként húsból álló készételek; főként húspótlókat tartalmazó készételek; főként húst tartalmazó

készételek; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsételek; főtt húsok; friss húsok; füstölt húsok; hamburgerek,

húspogácsák; hús; hús, tartósított; húsalapú mousse-ok; húsalapú snack-ételek; húsból készült étkezési krémek;

húsgolyók belsőségekből (élelmiszerek); húsgombócok; húsgombócok baromfiból; húskivonatok; húskonzervek;

húskrémek; húsleves granulátum formájában; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek; húsleveshez

(táptalajhoz) készítmények; húsleveskockák; húsok; húspótlók; hússzeletek; hústermékek hamburgerek

formájában; hústöltelékek pitékhez; kalbi (grillezett húsétel); készételek húsból; készítmények húsleveshez;

konyhakész hús; levesek és csontlevesek, húskivonatok; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; pácolt húsok;

pehely vékonyságúra gyalult hús; quenelles (hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból);

quenelles (húsgombócok); roston sült hús; sózott hús; sült hús; sűrített húsleves csirkéből; szárított

borotvakagyló-hús; szárított hús; szejtán (húspótló); szeletelt hús; szójaszószban főtt hús (tsukudani); tajine

(elkészített hús, hal vagy zöldség); teljesen vagy lényegében húsból készült készételek; csípős savanyúság,

savanyúságos szószok; konzervek, savanyúságok; savanyúságok; vegyes savanyúságok; aszalt datolya; aszalt

datolyaszilva (got-gam); aszalt füge; aszalt gyümölcskeverékek; aszalt szilva; aszalt vörösáfonya; mincemeat

(aszalt gyümölcs lekvár); szárított, aszalt kókuszdió; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok (nem

citrusfélékből); kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; lekvárok (citrusfélékből);

lekvárok citrusokból; tojáslikőr (alkoholmentes -); gyümölcslekvárok; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcslevet

tartalmazó tejalapú italok; vadhús; vadhús konzervek; vadhús (nem élő); ehető halolajok (a csukamájolaj

kivételével); elsősorban halat tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban halból álló készételek; fagyasztott főtt hal;

fagyasztott hal; fagyasztott haltermékek; feldolgozott halak; feldolgozott halikra; feldolgozott haltermékek emberi

fogyasztásra; főként halat tartalmazó főtt ételek; főként halat tartalmazó hűtött ételek; főként halvagdalékot,

zöldségeket, főtt tojást és erőlevest tartalmató készételek; főtt és szárított hal; főtt, füstölt, szárított halforgács

(katsuo-bushi); főtt hal; füstölt hal; füstölt halas krém; gőzölt halpogácsa jamgyökérrel (hampen); gőzölt vagy

grillezett halpogácsa (kamaboko); hal mousse-ok; hal olívaolajban; hal sültkrumplival; hal, tartósított; hal, tenger

gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; hal üvegben; halak; halas krékerek; halból készített élelmiszertermékek;

halból készült hűtött ételek; halenyv táplálkozási használatra; halételek; halgolyók; halfilé; halikra, elkészítve;

halikrák emberi fogyasztásra; halkivonatok; halkocsonyák; halkolbászok; halkonzerv; halkonzervek; halkrém;

halkrokett; halpástétomok; halpogácsák; halrudak; halsűrítmények; halszeletek; henger alakúra sütött

halhúsmassza (chikuwa); kenyérre kenhető hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek; pácolt hal; quenelles

(halgombóc); sózott hal; szárított hal; szárított halhús; szárított, őrölt hal; tartósított hal; üveges haltermékek;
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 kávét tartalmazó tejalapú italok; tejes tea, túlnyomórészt tejjel.

 30    Chalupas (besütött tortillák hússal és babkásával töltve); dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból,

halból vagy zöldségből állnak; előre csomagolt ebéd, amely főként rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is

tartalmaz; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; grillezett húshoz (barbecue) való szószok; húsból készített

ízesítők; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húsos piték (elkészített); húsos szaftok; hússal és zöldségekkel töltött

fagyasztott sütemény; hússal ízesített sós kekszek; húst tartalmazó lepények; húst tartalmazó szendvicsek;

ízesített bevonatok húshoz, halhoz, baromfihoz; kelttészták húst tartalmazó töltelékkel; kisütött húspogácsák

zsemlében; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); spagetti húsgombóccal; zöldséget és húst tartalmazó

sütemények; édes savanyúság (fűszerek); reszelt savanyúság (ételízesítő); savanyúságokból készített ízesítők;

aszaltfüge alapú fűszer; aszalványok; dzsemet tartalmazó cukrászáruk; édesbab és rizs alapú sütemény, édesbab

lekvárral (nerikiri); lekváros molnárkák; lekvárral töltött briósok; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből

készült áruk, pékáruk és élesztők; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; pékáruk; alacsony sótartalmú kenyér;

bundás kenyér; csokoládék édességhez és kenyérhez; dán kenyér; durva őrleményből készült szárított kenyerek;

édes vörösbabbal készült kenyér; elősütött kenyér; extrudált kenyér; extrudált kenyér (rágcsálnivalók); félkész

kenyér; főként kenyérből álló rágcsálnivalók; fokhagymás kenyerek; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér;

gluténmentes kenyér; gőzölt kenyér; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyéralapú töltelékkeverékek;

kenyerek és zsemlék; kenyeret tartalmazó töltelék keverékek; kenyérfelfújt; kenyérjavítók mint gabonaalapú

készítmények; kenyérkeverékek; kenyérkoncentrátumok; kenyérrudacskák; kenyérrudak; kenyértészták;

kovásztalan kenyér; lapos kenyér; magvas kenyér; malátás kenyér; malátás kenyérkeverék; mazsolás kenyér; naan

kenyér; pirítós kenyér; pita kenyér; szendvicstekercsek (kenyér); szódás kenyér; szójababos kenyér; teljes

kiőrlésű kenyerek; teljes kiőrlésű kenyérkeverékek; töltött kenyerek; töltött kenyértekercsek; vastag

kenyérpálcikák, kenyérpálcák; vékony kovásztalan kenyérlapok; zsemlék (kenyérfélék); babapiskóták

(cukrászsütemények); cukrász máz; cukrászáru; cukrászsütemények; cukrászsütemények kakaóalapú összetevői;

desszert mousse-ok (cukrászárú); édesgyökér (cukrászáru); édesgyökérrel ízesített cukrászáruk; fagyasztott

cukrászsütemények (nem gyógyszeres -); fogyasztásra kész desszertek (cukrászsütemények); folyékony szeszes

töltésű cukrászáruk; gyümölccsel töltött cukrásztermékek; macaron (mandulás cukrászsütemény); sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); tejes cukrászáruk; zselét tartalmazó cukrászáruk;

alacsony szénhidráttartalmú édességek; boros töltésű édességek; burgonyalisztből készült édességek;

butterschotch pasztillák, cseppek (barnacukorból és vajból készült édesség); crumble (angol édesség, morzsasüti);

csokoládé édességek; csokoládé utánzatot tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládéízű

édességek; csokoládés édességek; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládét

tartalmazó nem gyógyhatású édességek; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont nem gyógyhatású

lisztes édességek; cukorbevonatú édességek; cukorkák (édességek); cukormentes édességek; diófélék bevonattal

(édesség); édesgyökér (édesség); édesség cukorral összetapasztott kölesből vagy puffasztott rizsből (okoshi);

édesség szeletek; édesség-termékek (nem gyógyhatású -); édességek; édességek (cukorkafélék); édességek

(cukorkák); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; édességek diófélékből; édességek fagyasztott

formában; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös töltéssel; édességek habosított

cukorból; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények; édességek (nem

gyógyászati célra); édességek (nem gyógyhatású -) csokoládés fánk formájában; édességek, nyalánkságok;

édességek pasztillák formájában; édességszeletek; fagyasztott édességek; fagyasztott joghurtos édességek;

fagyasztott tejes édességek; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; fagylaltos édességek nyalókák formájában;

főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók; földimogyorós édességek; folyékony gyümölcsös töltésű nem

gyógyhatású rágnivaló édességek; fudge (csokoládés édesség); ginzenges édességek; gyógyhatású anyagot nem

tartalmazó édesség karamellás töltelékkel; gyógynövényes mézes cukorkák (édességek); gyuhi (rizsből készült

japán édesség); gyümölcs ízű keménycukrok (édesség); gyümölcsízesítésűédességek; gyümölcsös zselés cukor

(édességek); gyümölcstartalmú édességek; halva (édességféle); ízesített cukros édességek; jégkrémes édességek;

jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; keverékek fagyasztott édességek készítéséhez; keverékek jégkrémes

édességek készítéséhez; kristálycukor darabok (édesség); magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét
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tartalmazó rágcsálnivaló szeletek (édességek); mályvacukros (habcukros, pillecukros) édességek; mandulás

édességek; menta ízű édességek (nem gyógyhatású -); mentás édességek (nem orvosi használatra); mentol-alapú

édességek (nem gyógyhatású); mentolízesítésű édességek (nem gyógyhatású -); méz alapú édességek (nem

gyógyhatású -); mogyoró ízű csokoládés édességek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; narancs alapú

édességek; nem gyógyhatású csokoládés édességek; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek, drazsék; nem

gyógyhatású édességek zselé formájában; nem gyógyhatású édességek, cukortermékek; nem gyógyhatású

édességek; nem gyógyhatású édességek nugát formájában; nem gyógyhatású édességek pasztillák formájában;

nem gyógyhatású édességek cukorkaáruk formájában; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú

diétához; nem gyógyhatású édességek karamellák, tejkaramellák formájában; nem gyógyhatású édességek

tejkaramella formájában; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák; nem gyógyhatású

lisztes édességek; nem gyógyhatású mentás édességek; nem gyógyhatású savanykás édességek; nem gyógyhatású

savanykás karamell cukorkák, édességek; nem gyógyhatású, tömörített édességek; pálcás fagyasztott édességek;

pasztillák, szögletes cukorkák (édességek); pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák (nem gyógyszerezett

édességek/cukrászáruk); pekándiós rúd (édesség); pezsgőporok (édesség); rizsből készült édesség (mochi);

savanyúcukorkák (édességek); szezámmagos édességek; szezámolajból készült édességek; táblás édességek; tej

ízű nem gyógyhatású édességek; tejet tartalmazó nem gyógyhatású édességek; tojás formájú nem gyógyhatású

édességek; töltött cukorkák, édességek; trüffelek (édesség); xylitollal édesített édességek; banánnal ízesített

csokoládés italkészítmények; brownie (csokoládés sütemények); brownie-keverékek (mogyorós-csokoládés

süteménykeverékek); csikóhal formájú csokoládé; csokoládé; csokoládé adventi naptárban; csokoládé alapú

italok; csokoládé alapú jeges italok; csokoládé alapú szeletek (készétel); csokoládé alapú szendvicskrémek;

csokoládé alapú tejes italok; csokoládé alapú termékek; csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és pitékhez;

csokoládé alapú töltelékek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé ízesítésű italok;

csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonatok; csokoládé ízű bevonattal részben

bevont omlós keksz; csokoládé ízű készítmények italok előállításához; csokoládé karácsonyfadíszek; csokoládé

kivonatok; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé öntetekhez; csokoládé pasztillák; csokoládé pralinék

formájában; csokoládé szeletek; csokoládé utánzatok; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek;

csokoládébevonatok; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládéból készült italok; csokoládéból és diófélékből

készített szendvicskrémek; csokoládéból készült pralinék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek;

csokoládédíszek édesipari termékekre; csokoládéfondük; csokoládéital; csokoládéízesítők; csokoládék;

csokoládékészítmények; csokoládékivonatok italok készítéséhez; csokoládékrémek; csokoládémassza;

csokoládényulak; csokoládéöntetek; csokoládépaszták, krémek; csokoládés édesipari termékek; csokoládés

gofrik; csokoládés ital készítmények; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés karamellás

ostyák; csokoládés kávé; csokoládés kekszek; csokoládés marcipán; csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés

ostyák; csokoládés piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládés szendvicskrémek;

csokoládés töltelékek pékárukhoz; csokoládés tortadara; csokoládés trüffelek; csokoládészirup;

csokoládészirupok csokoládé alapú italok készítéséhez; csokoládét tartalmazó fagylaltok; csokoládét tartalmazó

italok; csokoládétojások; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládéval bevont cukorkaáruk;

csokoládéval bevont makadámiadió; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval bevont nugátszeletek;

csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont ostyák; csokoládéval bevont perecek; csokoládéval

bevont rizssütemények; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládéval bevont szeletek; csokoládéval

bevont vajas kekszek; csokoládéval díszített, leöntött perecek; csokoládéval ízesített jégkrémek; csokoládéval

részben bevont omlós keksz; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;

diófélékkel ízesített csokoládéital-készítmények; elsősorban csokoládét tartalmazó italok; félig bevont csokoládés

kekszek; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó élelmiszerek; fogyasztásra kész desszertek (csokoládéalapú);

forró csokoládé; kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; készítmények italokhoz

(csokoládé alapú); keverékek forró csokoládéhoz; légbuborékos csokoládé; mentával ízesített csokoládés

italkészítmények; mokkakávéval ízesített csokoládés italkészítmények; naranccsal ízesített

csokoládéital-készítmények; nem gyógyhatású csokoládé; nem tej vagy növényi alapú csokoládés italok; omlós
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keksz csokoládé ízű bevonattal; őrölt kávébabot tartalmazó csokoládészeletek; pillecukorral töltött csokoládék;

szénsavas italok (kávé-, kakaó- vagy csokoládéalapú); tejet tartalmazó csokoládéitalok; tejkaramellát tartalmazó

csokoládéval bevont mályvacukros kekszek; tejkaramellával ízesített csokoládéital-készítmények;

tejtermékmentes csokoládé; tengeri kagyló formájú csokoládé; tölthető csokoládé kosárkák; töltött csokoládé;

töltött csokoládé szeletek; töltött csokoládék; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; sörbetek, jégkásák;

sörbetek (vízalapú fagylaltok); sörbetkeverékek (fagylaltok); baromfi- és vadhúsos piték; vadhúst tartalmazó

lepények, piték; halas lepények; halat tartalmazó szendvicsek; halból készített ízesítők; halfilét tartalmazó

szendvicsek; halgombócok; halszósz; előkészített kávés italok; fagyasztva szárított kávék; fogyasztásra kész kávé

és kávé alapú italok; főként kávét tartalmazó italok; instant kávé; italok ízesítésére használt kávékivonatok;

ízesített kávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kávé; kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok;

kávé alapú, tejet tartalmazó italok; kávé alapú töltelékek; kávé és cikória keverékei; kávé és maláta keverékei;

kávé- és teapótlók; kávé esszencia; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávé helyettesítésére használt

cikória; kávé helyettesítésére használt cikória kivonatok; kávé helyettesítésére használt cikóriakészítmények; kávé

kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávé, pörköletlen; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávé tejjel;

kávéaromák; kávéból készült italok; kávéesszenciák; kávéhelyettesítő-alapú italok; kávéitalok; kávéhelyettesítők

(pótkávé vagy növény készítmények kávéként felhasználva); kávékeverékek; kávékivonatok; kávékivonatok

pótkávéként történő használatra (kávé helyettesítésére); kávékoncentrátumok; kávéolajak; koffeinmentes kávé;

koffeinmentes kávék; maláta kávé kivonatok; malátakávé és kávé keverékei; malátakávé-kivonatok és kávé

keverékei; növényi alapú kávépótlók; őrölt kávé; pörköletlen kávék; szemes kávék; tejes kávéitalok;

acanthopanax tea (ogapicha); áfonya kivonatból készült nem gyógyhatású tea; áfonya kivonatot tartalmazó nem

gyógyhatású tea; áfonya levelekből készült nem gyógyhatású tea; áfonya leveleket tartalmazó nem gyógyhatású

tea; almaízű tea (nem gyógyászati használatra); aromás teák (nem gyógyászati célra); árpalevél tea; ázsiai

sárgabarack tea (maesilcha); burdock-gyökér tea (wooungcha); chai teák; citrom tea; citrommal ízesített nem

gyógyhatású teák; csomagolt teák (nem gyógyászati célra); darjeeling teák; earl grey teák; édesítőszerekkel

édesített teinmentes tea; fehér lótusz tea (baengnyeoncha); fehér tea; fekete tea; fekete tea (angol tea); fermentált

teák; filteres teák; filteres teák (nem gyógyhatású); filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; ginseng tea

(insamcha); ginseng teák; gojibogyó-tea (gugija cha); gyümölcs ízesítésű teák (nem gyógyhatású); hagyományos

koreai teasütemény (dasik); hajdina tea; hársfa tea; instant fehér tea; instant fekete tea; instant oolong tea; instant

tea italpor (nem gyógyászati célra); instant tea (nem gyógyászati célokra); instant teák; instant zöld tea; japán zöld

tea; jázmin tea; jázmin tea, nem gyógyászati használatra; jeges tea; jeges teák; jeges teák (nem gyógyszeres -);

kimért teák (nem gyógyhatású -); krizantém tea (gukhwacha); lapsong souchong teák; madeleine (teasütemény);

maté tea; maté teák; mesterséges tea; mesterséges teák (nem gyógyászati célra); moszat tea; narancs ízű tea (nem

gyógyászati használatra); nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák; nem gyógyhatású, citrom

tartalmú teák; nem gyógyhatású tea esszenciák; nem gyógyhatású teakivonatok; rozmaring tea; tea; tea alapú

italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok (nem gyógyhatású -); tea gyógyitalokhoz,

főzetekhez; tea pörkölt barna rizsből; teából készült italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teaízesítők; teák; teák (nem gyógyászati használatra); teák

(nem gyógyhatású); teakeverékek; teakeverékporok; teakivonat; teakivonatok; tealevelek; teapótlók;

 teasütemények; tejcsokoládés teasütemények; zöld tea.

 32    alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes borok; alkoholmentes fahéjpuncs szárított

datolyaszilvával (sujeonggwa); alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes italok;

alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélalapok; alkoholmentes koktélkeverékek;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes likőrök; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes mézalapú italok;

alkoholmentes puncs; alkoholmentes rizspuncs (sikhye); alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok;

alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes szénsavas italok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes zöldségitalok; alkoholmentesített italok; aloe vera italok, alkoholmentes; gyümölcslevet tartalmazó

alkoholmentes italok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyümölcspuncs, alkoholmentes; kivonatok
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alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; kvasz (alkoholmentes ital); malátát nem tartalmazó

alkoholmentes italok (nem gyógyászati használatra); méz alapú alkoholmentes italok; smoothie (alkoholmentes

gyümölcsitalok); szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla (alkoholmentes ital);

szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szőlőlé-italok, alkoholmentes; szörpök (alkoholmentes italok);

szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; tea ízesítésű alkoholmentes szénsavas italok;

vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vitaminokkal és ásványi

sókkal dúsított alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; sörbetek (italok); sörbetek

italok formájában; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcslé;

gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcslevek (italok); italokként használt gyümölcslevek;

organikus gyümölcslevek; sűrített gyümölcslé; szénsavas gyümölcslevek; vegyes gyümölcslé; kávé ízesítésű

 üdítőitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; teakivonatokat tartalmazó vízalapú italok.

 ( 210 ) M 20 02386

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 731 )  Maderspach Hubertus Kft., Hejce (HU)

 ( 740 )  Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csirkés húsgolyók; csomagolt húsok; csontleves, húsleves; elkészített húslevesek; elsősorban húst

tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; fagyasztva szárított hús; feldolgozott

hústermékek; főként húsból álló készételek; főként húspótlókat tartalmazó készételek; főként húst tartalmazó

készételek; főtt hús üveges kiszerelésben; főtt húsételek; főtt húsok; friss húsok; füstölt húsok; hamburgerek,

húspogácsák; hús; hús, tartósított; húsalapú mousse-ok; húsalapú snack-ételek; húsból készült étkezési krémek;

húsgolyók belsőségekből (élelmiszerek); húsgombócok; húsgombócok baromfiból; húskivonatok; húskonzervek;

húskrémek; húsleves granulátum formájában; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek; húsleveshez

(táptalajhoz) készítmények; húsleveskockák; húsok; húspótlók; hússzeletek; hústermékek hamburgerek

formájában; hústöltelékek pitékhez; kalbi (grillezett húsétel); készételek húsból; készítmények húsleveshez;

konyhakész hús; levesek és csontlevesek, húskivonatok; liofilizált hús; löncshúsok, húskonzervek; pácolt húsok;

pehely vékonyságúra gyalult hús; quenelles (hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból);

quenelles (húsgombócok); roston sült hús; sózott hús; sült hús; sűrített húsleves csirkéből; szárított

borotvakagyló-hús; szárított hús; szejtán (húspótló); szeletelt hús; szójaszószban főtt hús (tsukudani); tajine

(elkészített hús, hal vagy zöldség); teljesen vagy lényegében húsból készült készételek; csípős savanyúság,

savanyúságos szószok; konzervek, savanyúságok; savanyúságok; vegyes savanyúságok; aszalt datolya; aszalt

datolyaszilva (got-gam); aszalt füge; aszalt gyümölcskeverékek; aszalt szilva; aszalt vörösáfonya; mincemeat

(aszalt gyümölcs lekvár); szárított, aszalt kókuszdió; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok (nem

citrusfélékből); kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; lekvárok (citrusfélékből);

lekvárok citrusokból; tojáslikőr (alkoholmentes -); gyümölcslekvárok; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcslevet

tartalmazó tejalapú italok; vadhús; vadhús konzervek; vadhús (nem élő); ehető halolajok (a csukamájolaj

kivételével); elsősorban halat tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban halból álló készételek; fagyasztott főtt hal;

fagyasztott hal; fagyasztott haltermékek; feldolgozott halak; feldolgozott halikra; feldolgozott haltermékek emberi

fogyasztásra; főként halat tartalmazó főtt ételek; főként halat tartalmazó hűtött ételek; főként halvagdalékot,

zöldségeket, főtt tojást és erőlevest tartalmató készételek; főtt és szárított hal; főtt, füstölt, szárított halforgács

(katsuo-bushi); főtt hal; füstölt hal; füstölt halas krém; gőzölt halpogácsa jamgyökérrel (hampen); gőzölt vagy

grillezett halpogácsa (kamaboko); hal mousse-ok; hal olívaolajban; hal sültkrumplival; hal, tartósított; hal, tenger

gyümölcsei és puhatestűek, nem élő; hal üvegben; halak; halas krékerek; halból készített élelmiszertermékek;

halból készült hűtött ételek; halenyv táplálkozási használatra; halételek; halgolyók; halfilé; halikra, elkészítve;

halikrák emberi fogyasztásra; halkivonatok; halkocsonyák; halkolbászok; halkonzerv; halkonzervek; halkrém;
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halkrokett; halpástétomok; halpogácsák; halrudak; halsűrítmények; halszeletek; henger alakúra sütött

halhúsmassza (chikuwa); kenyérre kenhető hal, tenger gyümölcsei és puhatestűek; pácolt hal; quenelles

(halgombóc); sózott hal; szárított hal; szárított halhús; szárított, őrölt hal; tartósított hal; üveges haltermékek;

 kávét tartalmazó tejalapú italok; tejes tea, túlnyomórészt tejjel.

 30    Chalupas (besütött tortillák hússal és babkásával töltve); dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból,

halból vagy zöldségből állnak; előre csomagolt ebéd, amely főként rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is

tartalmaz; fagyasztott, hússal töltött sütemény/tészta; grillezett húshoz (barbecue) való szószok; húsból készített

ízesítők; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húsos piték (elkészített); húsos szaftok; hússal és zöldségekkel töltött

fagyasztott sütemény; hússal ízesített sós kekszek; húst tartalmazó lepények; húst tartalmazó szendvicsek;

ízesített bevonatok húshoz, halhoz, baromfihoz; kelttészták húst tartalmazó töltelékkel; kisütött húspogácsák

zsemlében; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); spagetti húsgombóccal; zöldséget és húst tartalmazó

sütemények; édes savanyúság (fűszerek); reszelt savanyúság (ételízesítő); savanyúságokból készített ízesítők;

aszaltfüge alapú fűszer; aszalványok; dzsemet tartalmazó cukrászáruk; édesbab és rizs alapú sütemény, édesbab

lekvárral (nerikiri); lekváros molnárkák; lekvárral töltött briósok; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből

készült áruk, pékáruk és élesztők; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru; pékáruk; alacsony sótartalmú kenyér;

bundás kenyér; csokoládék édességhez és kenyérhez; dán kenyér; durva őrleményből készült szárított kenyerek;

édes vörösbabbal készült kenyér; elősütött kenyér; extrudált kenyér; extrudált kenyér (rágcsálnivalók); félkész

kenyér; főként kenyérből álló rágcsálnivalók; fokhagymás kenyerek; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér;

gluténmentes kenyér; gőzölt kenyér; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyéralapú töltelékkeverékek;

kenyerek és zsemlék; kenyeret tartalmazó töltelék keverékek; kenyérfelfújt; kenyérjavítók mint gabonaalapú

készítmények; kenyérkeverékek; kenyérkoncentrátumok; kenyérrudacskák; kenyérrudak; kenyértészták;

kovásztalan kenyér; lapos kenyér; magvas kenyér; malátás kenyér; malátás kenyérkeverék; mazsolás kenyér; naan

kenyér; pirítós kenyér; pita kenyér; szendvicstekercsek (kenyér); szódás kenyér; szójababos kenyér; teljes

kiőrlésű kenyerek; teljes kiőrlésű kenyérkeverékek; töltött kenyerek; töltött kenyértekercsek; vastag

kenyérpálcikák, kenyérpálcák; vékony kovásztalan kenyérlapok; zsemlék (kenyérfélék); babapiskóták

(cukrászsütemények); cukrász máz; cukrászáru; cukrászsütemények; cukrászsütemények kakaóalapú összetevői;

desszert mousse-ok (cukrászárú); édesgyökér (cukrászáru); édesgyökérrel ízesített cukrászáruk; fagyasztott

cukrászsütemények (nem gyógyszeres -); fogyasztásra kész desszertek (cukrászsütemények); folyékony szeszes

töltésű cukrászáruk; gyümölccsel töltött cukrásztermékek; macaron (mandulás cukrászsütemény); sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); tejes cukrászáruk; zselét tartalmazó cukrászáruk;

alacsony szénhidráttartalmú édességek; boros töltésű édességek; burgonyalisztből készült édességek;

butterschotch pasztillák, cseppek (barnacukorból és vajból készült édesség); crumble (angol édesség, morzsasüti);

csokoládé édességek; csokoládé utánzatot tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládéízű

édességek; csokoládés édességek; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládét

tartalmazó nem gyógyhatású édességek; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont nem gyógyhatású

lisztes édességek; cukorbevonatú édességek; cukorkák (édességek); cukormentes édességek; diófélék bevonattal

(édesség); édesgyökér (édesség); édesség cukorral összetapasztott kölesből vagy puffasztott rizsből (okoshi);

édesség szeletek; édesség-termékek (nem gyógyhatású -); édességek; édességek (cukorkafélék); édességek

(cukorkák); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; édességek diófélékből; édességek fagyasztott

formában; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös töltéssel; édességek habosított

cukorból; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények; édességek (nem

gyógyászati célra); édességek (nem gyógyhatású -) csokoládés fánk formájában; édességek, nyalánkságok;

édességek pasztillák formájában; édességszeletek; fagyasztott édességek; fagyasztott joghurtos édességek;

fagyasztott tejes édességek; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; fagylaltos édességek nyalókák formájában;

főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók; földimogyorós édességek; folyékony gyümölcsös töltésű nem

gyógyhatású rágnivaló édességek; fudge (csokoládés édesség); ginzenges édességek; gyógyhatású anyagot nem

tartalmazó édesség karamellás töltelékkel; gyógynövényes mézes cukorkák (édességek); gyuhi (rizsből készült

japán édesség); gyümölcs ízű keménycukrok (édesség); gyümölcsízesítésűédességek; gyümölcsös zselés cukor
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(édességek); gyümölcstartalmú édességek; halva (édességféle); ízesített cukros édességek; jégkrémes édességek;

jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; keverékek fagyasztott édességek készítéséhez; keverékek jégkrémes

édességek készítéséhez; kristálycukor darabok (édesség); magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét

tartalmazó rágcsálnivaló szeletek (édességek); mályvacukros (habcukros, pillecukros) édességek; mandulás

édességek; menta ízű édességek (nem gyógyhatású -); mentás édességek (nem orvosi használatra); mentol-alapú

édességek (nem gyógyhatású); mentolízesítésű édességek (nem gyógyhatású -); méz alapú édességek (nem

gyógyhatású -); mogyoró ízű csokoládés édességek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; narancs alapú

édességek; nem gyógyhatású csokoládés édességek; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek, drazsék; nem

gyógyhatású édességek zselé formájában; nem gyógyhatású édességek, cukortermékek; nem gyógyhatású

édességek; nem gyógyhatású édességek nugát formájában; nem gyógyhatású édességek pasztillák formájában;

nem gyógyhatású édességek cukorkaáruk formájában; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú

diétához; nem gyógyhatású édességek karamellák, tejkaramellák formájában; nem gyógyhatású édességek

tejkaramella formájában; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák; nem gyógyhatású

lisztes édességek; nem gyógyhatású mentás édességek; nem gyógyhatású savanykás édességek; nem gyógyhatású

savanykás karamell cukorkák, édességek; nem gyógyhatású, tömörített édességek; pálcás fagyasztott édességek;

pasztillák, szögletes cukorkák (édességek); pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák (nem gyógyszerezett

édességek/cukrászáruk); pekándiós rúd (édesség); pezsgőporok (édesség); rizsből készült édesség (mochi);

savanyúcukorkák (édességek); szezámmagos édességek; szezámolajból készült édességek; táblás édességek; tej

ízű nem gyógyhatású édességek; tejet tartalmazó nem gyógyhatású édességek; tojás formájú nem gyógyhatású

édességek; töltött cukorkák, édességek; trüffelek (édesség); xylitollal édesített édességek; banánnal ízesített

csokoládés italkészítmények; brownie (csokoládés sütemények); brownie-keverékek (mogyorós-csokoládés

süteménykeverékek); csikóhal formájú csokoládé; csokoládé; csokoládé adventi naptárban; csokoládé alapú

italok; csokoládé alapú jeges italok; csokoládé alapú szeletek (készétel); csokoládé alapú szendvicskrémek;

csokoládé alapú tejes italok; csokoládé alapú termékek; csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és pitékhez;

csokoládé alapú töltelékek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé ízesítésű italok;

csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonatok; csokoládé ízű bevonattal részben

bevont omlós keksz; csokoládé ízű készítmények italok előállításához; csokoládé karácsonyfadíszek; csokoládé

kivonatok; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé öntetekhez; csokoládé pasztillák; csokoládé pralinék

formájában; csokoládé szeletek; csokoládé utánzatok; csokoládéalapú, étkezést helyettesítő szeletek;

csokoládébevonatok; csokoládébevonatos gyümölcsök; csokoládéból készült italok; csokoládéból és diófélékből

készített szendvicskrémek; csokoládéból készült pralinék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek;

csokoládédíszek édesipari termékekre; csokoládéfondük; csokoládéital; csokoládéízesítők; csokoládék;

csokoládékészítmények; csokoládékivonatok italok készítéséhez; csokoládékrémek; csokoládémassza;

csokoládényulak; csokoládéöntetek; csokoládépaszták, krémek; csokoládés édesipari termékek; csokoládés

gofrik; csokoládés ital készítmények; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés karamellás

ostyák; csokoládés kávé; csokoládés kekszek; csokoládés marcipán; csokoládés mousse-ok (habok); csokoládés

ostyák; csokoládés piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládés szendvicskrémek;

csokoládés töltelékek pékárukhoz; csokoládés tortadara; csokoládés trüffelek; csokoládészirup;

csokoládészirupok csokoládé alapú italok készítéséhez; csokoládét tartalmazó fagylaltok; csokoládét tartalmazó

italok; csokoládétojások; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládéval bevont cukorkaáruk;

csokoládéval bevont makadámiadió; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval bevont nugátszeletek;

csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont ostyák; csokoládéval bevont perecek; csokoládéval

bevont rizssütemények; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládéval bevont szeletek; csokoládéval

bevont vajas kekszek; csokoládéval díszített, leöntött perecek; csokoládéval ízesített jégkrémek; csokoládéval

részben bevont omlós keksz; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;

diófélékkel ízesített csokoládéital-készítmények; elsősorban csokoládét tartalmazó italok; félig bevont csokoládés

kekszek; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó élelmiszerek; fogyasztásra kész desszertek (csokoládéalapú);

forró csokoládé; kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; készítmények italokhoz
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(csokoládé alapú); keverékek forró csokoládéhoz; légbuborékos csokoládé; mentával ízesített csokoládés

italkészítmények; mokkakávéval ízesített csokoládés italkészítmények; naranccsal ízesített

csokoládéital-készítmények; nem gyógyhatású csokoládé; nem tej vagy növényi alapú csokoládés italok; omlós

keksz csokoládé ízű bevonattal; őrölt kávébabot tartalmazó csokoládészeletek; pillecukorral töltött csokoládék;

szénsavas italok (kávé-, kakaó- vagy csokoládéalapú); tejet tartalmazó csokoládéitalok; tejkaramellát tartalmazó

csokoládéval bevont mályvacukros kekszek; tejkaramellával ízesített csokoládéital-készítmények;

tejtermékmentes csokoládé; tengeri kagyló formájú csokoládé; tölthető csokoládé kosárkák; töltött csokoládé;

töltött csokoládé szeletek; töltött csokoládék; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; sörbetek, jégkásák;

sörbetek (vízalapú fagylaltok); sörbetkeverékek (fagylaltok); baromfi- és vadhúsos piték; vadhúst tartalmazó

lepények, piték; halas lepények; halat tartalmazó szendvicsek; halból készített ízesítők; halfilét tartalmazó

szendvicsek; halgombócok; halszósz; előkészített kávés italok; fagyasztva szárított kávék; fogyasztásra kész kávé

és kávé alapú italok; főként kávét tartalmazó italok; instant kávé; italok ízesítésére használt kávékivonatok;

ízesített kávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kávé; kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok;

kávé alapú, tejet tartalmazó italok; kávé alapú töltelékek; kávé és cikória keverékei; kávé és maláta keverékei;

kávé- és teapótlók; kávé esszencia; kávé esszenciák és kávé kivonatok keveréke; kávé helyettesítésére használt

cikória; kávé helyettesítésére használt cikória kivonatok; kávé helyettesítésére használt cikóriakészítmények; kávé

kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávé, pörköletlen; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávé tejjel;

kávéaromák; kávéból készült italok; kávéesszenciák; kávéhelyettesítő-alapú italok; kávéitalok; kávéhelyettesítők

(pótkávé vagy növény készítmények kávéként felhasználva); kávékeverékek; kávékivonatok; kávékivonatok

pótkávéként történő használatra (kávé helyettesítésére); kávékoncentrátumok; kávéolajak; koffeinmentes kávé;

koffeinmentes kávék; maláta kávé kivonatok; malátakávé és kávé keverékei; malátakávé-kivonatok és kávé

keverékei; növényi alapú kávépótlók; őrölt kávé; pörköletlen kávék; szemes kávék; tejes kávéitalok;

acanthopanax tea (ogapicha); áfonya kivonatból készült nem gyógyhatású tea; áfonya kivonatot tartalmazó nem

gyógyhatású tea; áfonya levelekből készült nem gyógyhatású tea; áfonya leveleket tartalmazó nem gyógyhatású

tea; almaízű tea (nem gyógyászati használatra); aromás teák (nem gyógyászati célra); árpalevél tea; ázsiai

sárgabarack tea (maesilcha); burdock-gyökér tea (wooungcha); chai teák; citrom tea; citrommal ízesített nem

gyógyhatású teák; csomagolt teák (nem gyógyászati célra); darjeeling teák; earl grey teák; édesítőszerekkel

édesített teinmentes tea; fehér lótusz tea (baengnyeoncha); fehér tea; fekete tea; fekete tea (angol tea); fermentált

teák; filteres teák; filteres teák (nem gyógyhatású); filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; ginseng tea

(insamcha); ginseng teák; gojibogyó-tea (gugija cha); gyümölcs ízesítésű teák (nem gyógyhatású); hagyományos

koreai teasütemény (dasik); hajdina tea; hársfa tea; instant fehér tea; instant fekete tea; instant oolong tea; instant

tea italpor (nem gyógyászati célra); instant tea (nem gyógyászati célokra); instant teák; instant zöld tea; japán zöld

tea; jázmin tea; jázmin tea, nem gyógyászati használatra; jeges tea; jeges teák; jeges teák (nem gyógyszeres -);

kimért teák (nem gyógyhatású -); krizantém tea (gukhwacha); lapsong souchong teák; madeleine (teasütemény);

maté tea; maté teák; mesterséges tea; mesterséges teák (nem gyógyászati célra); moszat tea; narancs ízű tea (nem

gyógyászati használatra); nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák; nem gyógyhatású, citrom

tartalmú teák; nem gyógyhatású tea esszenciák; nem gyógyhatású teakivonatok; rozmaring tea; tea; tea alapú

italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok (nem gyógyhatású -); tea gyógyitalokhoz,

főzetekhez; tea pörkölt barna rizsből; teából készült italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teaízesítők; teák; teák (nem gyógyászati használatra); teák

(nem gyógyhatású); teakeverékek; teakeverékporok; teakivonat; teakivonatok; tealevelek; teapótlók;

 teasütemények; tejcsokoládés teasütemények; zöld tea.

 32    alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes borok; alkoholmentes fahéjpuncs szárított

datolyaszilvával (sujeonggwa); alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes italok;

alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes koktélalapok; alkoholmentes koktélkeverékek;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes likőrök; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes mézalapú italok;

alkoholmentes puncs; alkoholmentes rizspuncs (sikhye); alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok;
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alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes szénsavas italok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes zöldségitalok; alkoholmentesített italok; aloe vera italok, alkoholmentes; gyümölcslevet tartalmazó

alkoholmentes italok; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; gyümölcspuncs, alkoholmentes; kivonatok

alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; kvasz (alkoholmentes ital); malátát nem tartalmazó

alkoholmentes italok (nem gyógyászati használatra); méz alapú alkoholmentes italok; smoothie (alkoholmentes

gyümölcsitalok); szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla (alkoholmentes ital);

szirupok alkoholmentes italok készítéséhez; szőlőlé-italok, alkoholmentes; szörpök (alkoholmentes italok);

szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; tea ízesítésű alkoholmentes szénsavas italok;

vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vitaminokkal és ásványi

sókkal dúsított alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok; sörbet italok elkészítésére

használt keverékek; sörbetek (italok); sörbetek italok formájában; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcslé; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek; gyümölcslevek

(italok); italokként használt gyümölcslevek; organikus gyümölcslevek; sűrített gyümölcslé; szénsavas

gyümölcslevek; vegyes gyümölcslé; kávé ízesítésű üdítőitalok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok;

 teakivonatokat tartalmazó vízalapú italok.

 ( 210 ) M 20 02387

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 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; csővezeték rendszerek 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;

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

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

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

festési munkák; föld alatti 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; kőműves munkák; 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; mennyezet építés; mennyezet

kialakítás, szerelés; mennyezet textúra igazítás; mennyezetburkolás; nedvesség elleni szigetelési szolgáltatások;

napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; nehézgépészeti építkezés; nyilvános létesítmények

építése; oktatási épületek építése; öntözéssel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; oszlopállítási, cölöp beverési

szolgáltatások; oszlopos előtetők, védőtetők építése; padlóburkolási szolgáltatások; padlóburkoló lapok 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 szigetelésére építés során; szolgáltatások föld

stabilizálására megerősítő rudak 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
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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; beléptető rendszerek

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; tűzjelző

készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző készülékek üzembe helyezése; tűzjelző rendszerek felszerelése;

tűzriasztó készülékek; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával

kapcsolatos információszolgáltatás; tűzriasztó készülékek karbantartása; tűzriasztó rendszerek 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; hő visszanyerő 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; szellőző berendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek 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; 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; üveges munkák, üvegezés; üveg és
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üvegelemek felszerelése; 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 kiadványszerkesztés; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; 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 célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és

lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadások

szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése; 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
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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,

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 szervezése; workshopok

[képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; 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
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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 tanfolyamokon 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 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 turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások;

szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; bankettek és társas

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; bankett szolgáltatások; bankettek

szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; 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;
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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]; éttermi

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;

éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek;

italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi

szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások 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; 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 02388

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 731 )  Axente Vanessa, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Orosz János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 20 02389

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 731 )  Axente Vanessa, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Orosz János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 20 02391

 ( 220 ) 2020.08.12.
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 ( 731 )  Actavis Group PTC ehf, Hafnarfjordur (IS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Irprezide

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

 ( 210 ) M 20 02444

 ( 220 ) 2020.08.17.

 ( 731 )  ANYUKÁM MONDTA Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Encs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bankett szolgáltatások; bankettek és társas összejövetelek

tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; bár- és éttermi szolgáltatások; borbárok,

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elvihető

ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése;

étel előkészítés; étel és ital catering rendezvényekre, bankettekre; étel- és italkészítés; étel és italszolgáltatás

mobil teherautóból; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása kávézókban; ételek és

italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételkiszállítási szolgáltatások; étkeztetés

gyorsbüfékben; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás; főzőeszközök bérbeadása; főzőkészülék bérbeadása; grill éttermek;

információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; étel- és italellátás;

kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; juice bár szolgáltatás; koktálbárok; mobil éttermi

szolgáltatások; pizzériák; pub szolgáltatások; rendezvényhelyiségek valamint ideiglenes iroda és tárgyaló

helyiségek biztosítása; sátrak kölcsönzése; salátabárok; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások

esküvőkre és magáneseményekre; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és

nyilvános eseményekre; svédasztalos éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén;

tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; vendéglátó berendezések bérbeadása; vendéglátóipar; üzleti célú

 étkeztetési szolgáltatások; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára.

 ( 210 ) M 20 02445

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 )  dr. Balogh Tamás, Budapest (HU)

 Németh Sára Bernadett, Budapest (HU)

 Seres Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 ) Beyond Budapest

 ( 511 )   39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése.

 41    Forgatókönyvírás; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; know-how átadása (képzés); nem reklámcélú szövegek publikálása; szórakoztatási

 szolgáltatások.

  42    Szakszövegek írása.

 ( 210 ) M 20 02446

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 )  Pick Kézilabda Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   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 02465

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  SzadaFeszt Közösségszépítő Egyesület, Szada (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Bögrék; porcelán bögrék; cserépből készült bögrék; nemesfémből és nem nemesfémből készült bögrék;

 kerámia anyagból elektromosan melegített bögrék; műanyagból készült bögrék.

 ( 210 ) M 20 02466

 ( 220 ) 2020.08.19.

 ( 731 )  Csiki Tamás István, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02467

 ( 220 ) 2020.08.19.

 ( 731 )  Magyar Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

népszerűsítő szolgáltatások; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; online reklámozás; reklámozás, hirdetés socialmédián keresztül; nyomtatott

reklámanyagok; reklámszórólapok terjesztése; reklámozás bannerekkel; reklámanyag-terjesztés;

reklámkiadványok elkészítése; reklámhirdetések terjesztése; reklámprospektusok terjesztése; digitális

 reklámszolgáltatások; reklám, prospektusok terjesztése.

  37    Házépítés; építőipari szolgáltatások; építés; épület karbantartás és javítás; takarítási szolgáltatások.

  44    Kertészet, kertészkedés, parkosítás.
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 ( 210 ) M 20 02468

 ( 220 ) 2020.08.19.

 ( 731 )  Kovács László, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, lábbelik, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 02485

 ( 220 ) 2020.08.20.

 ( 731 )  Bayer Marcell Henrik 50%, Eger (HU)

 dr. Bayer-Szalai Eszter 50%, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 02489

 ( 220 ) 2020.08.22.

 ( 731 )  Pádár Viktória, Veresegyház (HU)

 ( 541 ) Karma Dog Design

 ( 511 )   18    Állatbőrök és irhák; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 ( 210 ) M 20 02492

 ( 220 ) 2020.08.24.

 ( 731 )  Kovács Krisztina Johanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  M. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02493

 ( 220 ) 2020.08.24.

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

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) Sirokkó

 ( 511 )  33    Alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt borok; főzőbor;

habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez;
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megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett

 borok.

 ( 210 ) M 20 02494

 ( 220 ) 2020.08.24.

 ( 731 )  Barta Gábor Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) Legyen képben a térben!

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

 ( 210 ) M 20 02495

 ( 220 ) 2020.08.24.

 ( 731 )  Gyökeres Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) Steelman

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

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

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

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

 ( 210 ) M 20 02501

 ( 220 ) 2020.08.25.

 ( 731 )  Lasernetworks Kft., Veresegyház (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nyelvoktatás, nyelvtanítás.

 ( 210 ) M 20 02503

 ( 220 ) 2020.08.25.

 ( 731 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 20 02504

 ( 220 ) 2020.08.25.

 ( 731 )  Iker Lajos, Csepreg (HU)

 ( 541 ) Cayba sport krém

 ( 511 )  3    Bőrön használt kozmetikumok; bőrápoló kozmetikai krémek.

 ( 210 ) M 20 02505

 ( 220 ) 2020.08.25.

 ( 731 )  Flow Alapítvány, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

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

lebonyolítása on-line elérhető felületeken; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása;

oktatás biztosítása szabadtéri helyszíneken; oktatás biztosítása online elérhető felületeken; információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; workshopok

szervezése; workshopok; szemináriumok szervezése és lebonyolítása szabadtéri helyszíneken; workshopok,

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása on-line elérhető felületeken.

 ( 210 ) M 20 02507

 ( 220 ) 2020.08.26.

 ( 731 )  Mózer Viktória, Sárvár (HU)

 ( 740 )  dr. Gaál Róbert, Szombathely

  ( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 20 02509

 ( 220 ) 2020.08.26.

 ( 731 )  D-Tag Analytics Zrt., Kozármisleny (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szoftver mint

 szolgáltatás [SAAS].

 ( 210 ) M 20 02510

 ( 220 ) 2020.08.26.

 ( 731 )  Barta Gábor Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02512

 ( 220 ) 2020.08.26.

 ( 731 )  Czompó Gábor Ferenc, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Bakos-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés.

 ( 210 ) M 20 02513

 ( 220 ) 2020.08.26.

 ( 731 )  Czompó Gábor Ferenc, Balatonalmádi (HU)

 ( 740 )  Bakos-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés.

 ( 210 ) M 20 02562

 ( 220 ) 2020.08.31.

 ( 731 )  Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rolyák Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Beszerzési ügynökségi szolgáltatások; beszerzési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

 szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; termékek és szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára.

 ( 210 ) M 20 02566

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  Cselényi Bertalan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszer, amulett, arany, nyers vagy vert arany, aranyszál, bross, dísztü, ékkő, ékszerdobozok, ékszerkellékek,

ékszertok, óra, karóra, ékszertü, érme, ezüst, borostyánkő, féldrágakő, drágakő, gyémánt, függő, fülbevaló,

gyöngy, gyűrű, karkötő, időmérő, kapocs, jelvény nemesfémből, kalapdísz, kulcskarika, lánc, nyaklánc,

mandzsettagomb, medál, nyakkendőtű, nyaklánc, óradoboz, óratok, óralánc, óralap, óramutató, óraüveg, platina,

 strassz, drágakőutánzat, óraszíj, zománcozott ékszer.

 35    Ékszerekkel, órákkal, drágakövekkel, féldrágakövekkel kapcsolatos szabadtéri, telefonos, telemarketinges,

televíziós, webes, online, rádiós és internetes reklámozás, hirdetés, árubemutatás, értékesítés és kereskedelmi

 ügyletek, kereskedelmi és reklámcélú kiállítások, vásárok, piackutatás, reklámanyagok, reklámfilmek.

 ( 210 ) M 20 02567

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  Marshall Ablakgyárt Kft., Kál (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakok, ablakkeretek, ablaktokok, ablakredönyök, ablakszárnyak, ablakszárny rögzítők, ablakszerelvények,

 ablakvasalatok, ablakzárók.

 ( 210 ) M 20 02568

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  MARSHALL Ablakgyár Kft., Kál (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ajtók, ajtókeretek, ajtótokok, ajtószárnyak, ajtószárny rögzítők, ajtószerelvények, ajtóvasalatok, ajtózárók,

 ajtópanelek.

 ( 210 ) M 20 02575

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  Türk Balázs, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Udvardi Ildikó, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 02576

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  Dr. Oláh Gergely, Nagykovácsi (HU)

 Dr. Heinrich Kevin, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynöki tevékenység; közönségszolgálati (PR) szolgáltatások; kommunikáció; médiareklám;

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; promóciós és reklámozási szolgáltatások; közönségszolgálati

 (PR) konzultáció.

 41    Partiszervezés; klubszolgáltatások; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; film-, video-, televízióműsor-gyártás; fényképészet; kulturális

 események lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 02624

 ( 220 ) 2020.09.03.

 ( 731 )  Coklán Mihály, Budapest (HU)

 Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lávakövön sült steak nagykövete Magyarországon - a Hot Stone Steakhouse

 ( 511 )  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-,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 20. szám, 2020.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2424



 porcelán- és fajanszáruk.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02627

 ( 220 ) 2020.09.03.

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

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús; húskivonatok; tojások.

 ( 210 ) M 20 02629

 ( 220 ) 2020.09.03.

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

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús; húskivonatok; tojások.

 ( 210 ) M 20 02631

 ( 220 ) 2020.09.03.

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

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; húskivonatok; zsírok.

 ( 210 ) M 20 02641

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  Méry Zoltán, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pékáruk; kenyér; toast kenyér; hamburger zsemle; kalács; bejgli.

  35    Reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése.

 ( 210 ) M 20 02642
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 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  GastroMűhely Kft., Badacsonytördemic (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállásfoglalás; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállásbiztosítás; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások

 [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 20 02645

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  Szivárvány Misszió Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02648

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  eOptika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh-Dócs Beatrix, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Kontaktlencse, szemüveg, napszemüveg, optikai termékek.

 ( 210 ) M 20 02673

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)

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

 ( 541 ) PRENESSA-AS

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 20 02679

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  BIOEXTRA Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Balázs, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 20 02684

 ( 220 ) 2020.09.09.

 ( 731 )  Juhász Ferenc, Vértesszőlős (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és

 tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

 ( 210 ) M 20 02685

 ( 220 ) 2020.09.09.

 ( 731 )  Farkas Mátyás Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs 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 02690

 ( 220 ) 2020.09.09.

 ( 731 )  Wilhelm Norbert, Bukakeszi (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Szeszelünk?

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

 ( 210 ) M 20 02694

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Hegedüs György, Pécel (HU)

 Hegedüs Nóra, Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Egyedi tervezésű ékszerek.

  40    Ruhaanyag és ruházat festése.

 ( 210 ) M 20 02766

 ( 220 ) 2020.09.16.

 ( 731 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NIKE

 ( 511 ) 3    Olajesszenciák és aromakivonatok; szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító

készítmények; állatápolási készítmények; parfümök és illatanyagok; szájhigiénés készítmények; testápolási és

 szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; háztartási célú mosószerek; dörzsölő szerek.
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 ( 210 ) M 20 02771

 ( 220 ) 2020.09.17.

 ( 731 )  Beregszászi Mihály Csaba, Szentendre (HU)

 ( 541 ) ingatlankilato.hu

 ( 511 )  35    Ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; weboldalakon található hirdetési

helyek bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; internetes marketing;

 internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások.

  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés.

 ( 210 ) M 20 02775

 ( 220 ) 2020.09.17.

 ( 731 )  Horváth Márta, Simontornya (HU)

 ( 541 ) Levendulászat

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

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

 csiszolószerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02780

 ( 220 ) 2020.09.18.

 ( 731 )  Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés, oktatás, felnőttképzés, felnőttképzéssel kapcsolatos szolgáltatás.

 44    Masszázs; masszázsszolgáltatások; masszázs és terapeutikus shiatsu masszázs; lávaköves masszázs;

 hagyományos japán masszázs; mélyszöveti masszázs; thai masszázs.

 ( 210 ) M 20 02975

 ( 220 ) 2020.10.05.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest 10

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

A rovat 190 darab közlést tartalmaz.
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