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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 
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Lapkiadás  
 Bán János 
 Havas Katalin 
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 Bakos-Kiss Gábor, dr. 
 Guelmino Sándor, dr. 
 Pozsgai Zsolt 
 Szikora János, dr. 
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Komolyzenei művek   
 Devich Márton 
 Fekete Gyula 
 Hollós Máté 
 Lakatos György 
 Madarász Iván 
 Mindszenty Zsuzsánna, dr. 
 Pejtsik Péter 
 Richter Pál 
 Sugár Miklós 
 Tihanyi László 
  
Könnyűzenei művek  
 Binder Károly 
 Bródy János 
 Czutor Zoltán 
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 Gőz László 
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 László Attila 
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 Victor Máté 
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Táncművészet, koreográfia   
 Barta Dóra 
 Fodor Zoltán 
 Oláh Zoltán 
 Vincze Balázs 
  
Reklám művek   
 Árendás József 
  
Filmalkotás   
 Babiczky László 
 Bánhegyesi Béla, dr. 
 Ferkócza Noémi, dr. 
 Kricsfalvi Anita, dr. 
 Rózsa János 
 Kalocsay Gergely, dr. 
 Taba Miklós, dr. 
  
Díszlet-jelmeztervek   
 Balla Ildikó 
 Dr. habil. Csanádi Judit DLA 
 Kovács Yvette Alida, dr. 
 Pintér Réka 
 Póka Júlia, dr. 
 Rákay Tamás 
  
Általános képző- és iparművészet, műkereskedelem, restaurálás   
 Dicső Ágnes 
 Dr. habil Kovács Kálmánné Görbe Katalin DLA 
 Wehner Tibor 
  
Képgrafikai művek    
 Bereznai Péter 
 Butak András 
 Szurcsik József 
  
Szobrászati művek    
 Kalmár János 
 Lestyán-Goda János 
  
Alkalmazott grafikai művek, térképészeti művek  
 Horkay István 
 Kudász Ferenc 
 Lelkes László 
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 Sára Ernő 
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 Bánföldi Zoltán 
 Kósa János 
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Fotóművészeti alkotások   
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 Hamarits Zsolt 
 Rékasi Attila 
 Répászky Lipót 
 Szamódy Zsolt Olaf 
  
Textiltervezői művek  
 Csíkszentmihályi Réka 
 Kelecsényi Csilla 
 Kiss Katalin 
  
Kerámiai művek  
 Babos Pálma 
 Borza Teréz 
 Pannonhalmi Zsuzsa 
 Turcsányi Judit 
  
Ötvös művek  
 Katona Katalin 
 Rékassy Bálint 
 Tóth Zoltán 
  
Belsőépítészeti tervek és alkotások  
 O. Ecker Judit 
 Rainer Péter 
  
Ipari formatervek    
 Bajdor Gyöngy Katalin 
 Bárkányi Attila 
 Farkas Tamás 
 György Ádám, dr. 
 Kacsuk Zsófia, dr. 
 Mészárosné Dónusz Katalin 
 Pohárnok Mihály 
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 Szente Olivér, dr. 
 Vadász Bence 
  
Hangfelvételek, lemezkiadás, zeneműkiadás  
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 Molnár Gábor 
 Szűts László 
 Szűcs Norbert 
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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁHOZ 
KAPCSOLÓDÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Türkmenisztán 

 
1. Türkmenisztán kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdése szerint a Türkmenisztán 
tekintetében fizetendő egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetének (WIPO) főigazgatójához.   
 
2. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyv Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés b) pontjával a 
WIPO főigazgatója, a türkmenisztáni hivatallal történt egyeztetést követően, a következő új egyedi díjakat 
állapította meg svájci frankban: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- egy áru- vagy szolgáltatási osztályra 
- minden további osztályra 

228 
  91 

Megújítás - egy áru- vagy szolgáltatási osztályra 
- minden további osztályra 

456 
228 

 
3. A változás 2020. november 17-én lép hatályba. Így ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Türkmenisztánt megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 
ezen a napon vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Türkmenisztán a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének 
hivatalához ezen a napon vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi 
Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) Türkmenisztánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet ezen a napon vagy azt 
követően újítottak meg. 
 
 

 
A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI 

MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
A Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 34. szabály (2) bekezdés  

b) pontja szerinti értesítés visszavonása: Vietnám 
 
1. A vietnámi hivatal a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 34. szabály (2) 
bekezdés b) pontja szerint a Vietnám részéről közölt értesítést visszavonó közleményt juttatott el a Szellemi 
Tulajdon Világszervezetének főigazgatójához. 
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2. A visszavonás 2020. szeptember 1-jén lépett hatályba. 
 
3. Ennek megfelelően, a vietnámi hivatal 2020. szeptember 1-jétől nem szedi be és nem továbbítja a WIPO 
Nemzetközi Irodája felé a Madridi Jegyzőkönyv és a Végrehajtási Szabályzat alapján fizetendő díjakat. 
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A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01D 45/02 (2006.01)

 ( 13 )  A2

 ( 21 )  P 20 00171

 ( 22 )   2018.10.16.  

 ( 71 )   Carl Geringhoff Gmbh & Co. KG, D-59227 Ahlen, Gersteinstr. 18 (DE)  

 ( 72 )   Tiessen Reimer, 26135 Oldenburg, Zaunkönigstrasse 69a (DE)  

  Hense Johannes, 59329 Wadesloh, Kettelerstrasse 6 (DE)  

  Hemmesmann André, 48336 Sassenberg, Von-Nagel-Strasse 15 (DE)  

  Schlamann Frank, 48599 Gronau, Helenenstrasse 15 (DE)  

  Steen Rüdiger, 26831 Bunde, Kanalpolder 76 (DE)  

 ( 54 )  Előtéteszköz szedőrotorokkal

 ( 30 )   102017124322.4 2017.10.18. DE  

 ( 86 )   EP1878262  

 ( 87 )   19076906  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A jelen találmány egy előtéteszközre vonatkozik betakarítógépre való ráépítéshez több, egymás mellett a

munkaszélességben elosztva elrendezett szedőberendezés (2), a szedőberendezéseknek (2) mindig van egy

szedési résük (6), amely alatt legalább két, egymással szembefutó forgással hajtható szedőrotor (10) van

elrendezve, és a szedőrotorok (10) olyan behúzó lécekkel (12) vannak felszerelve, amelyek sugárirányban

kinyúlnak a rotorpalást (16) fölött és burkolóköreikkel (20) egymásba illeszkednek. 

Arra, hogy hogyan lehet a szedőrotorokat könnyen alkalmazni a különböző betakarítási körülményekhez anélkül,

hogy azokat teljes egészében ki kellene cserélni, azt javasolják, hogy egy szedőrotor (10) szomszédos behúzó

lécei (12) közötti közbenső térbe (22) egy vagy több, a szedőrotorral (10) és/vagy a behúzó lécekkel (12)

leszerelhetően csatlakoztatott üllőlécek (18) vannak behelyezve, amelyek a szedőrotorok (10) forgó mozgásánál

kitöltik ezt a területet.

  

 ( 51 ) A01M 1/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1
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 ( 21 )  P 19 00113

 ( 22 )   2019.04.05.  

 ( 71 )   Pentatomide Kft., 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt. 5. (HU)  

 ( 72 )   Szarka Nikoletta, 2085 Pilisvörösvár, Áfonya u. 48. (HU)  

 ( 54 )  Poloskacsapda és eljárás poloskák befogására

 ( 74 )   Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, Attila út 125. (HU)  

 ( 57 )
A találmány egy poloskacsapdára (1) vonatkozik, amely rendelkezik fényforrásokkal (21), gyűjtőedénnyel (3), a

gyűjtőedény (3) alsó felületét képező vagy ahhoz illeszkedő talppal (2), a gyűjtőedény (3) felső pereméhez (31)

illeszkedő, a gyűjtőedény (3) belseje felé elkeskenyedő tölcsérrel (3), és amely poloskacsapdára az jellemző, hogy

a talpon (2) fényforrások (21) vannak kialakítva, a tölcsér (4) felső peremén (41) egy fényforrásokkal (51) ellátott

világító gyűrű (5) helyezkedik el, és a talp (2) fényforrásai (21) által kibocsátott fénysugárzás a látható fény

tartományába esik, a világító gyűrű (5) fényforrásai (51) által kibocsátott fény pedig az UV tartományba esik, a

világító gyűrű (5) fényforrásai (51) úgy vannak elrendezve, hogy a belőlük kibocsátott fény legalább részben

szóródjon a gyűjtőedény (3) és/vagy tölcsér (4) anyagának legalább egy részén, és a 20 gyűjtőedény (3) anyaga a

világító gyűrű (5) környezetében fényáteresztő, és amennyiben a talp (2) a gyűjtőedény (3) alsó feléhez illeszkedő

módon van kialakítva, a gyűjtőedénynek (3) az anyaga a talp (2) fényforrásokat (21) tartalmazó része

környezetében is fényáteresztő. A találmány továbbá poloskák befogására szolgáló eljárásra is vonatkozik,

amelynek során először szórt UV fény alkalmazásával a környezetben lévő poloskákat a poloskacsapda közelébe

csalják, majd látható fény alkalmazásával a poloskacsapda közelében lévő poloskákat a poloskacsapdába csalják.

  

 ( 51 ) A61K 31/495 (2006.01)

A61K 31/5377 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00121

 ( 22 )   2019.04.10.  

 ( 71 )   Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömröi út 19-21. (HU)  

 ( 72 )   dr. Román Viktor 55%, 2030 Érd, Szent István út 3. (HU)  

  Nika Adham-Parangi 15%, NJ07631 Englewood, Daniel Drive 7 (US)  

  Willie Roger Earley 15%, PA19382 West Chester, Radley Drive 1002 (US)  

  Paul Po-Jen Yeung 15%, PA19399 Southestern, P.O. Box 1276 (US)  

 ( 54 )  Karbamoil-ciklohexán származékok autizmus spektrum betegség kezelésére

 ( 57 )
A találmány tárgya a transz-N-[4-[2-[4-(2,3-diklórfenil)piperazin-1-il]etil]ciklohexil]-N',N'-dimetil-karbamid

(Kariprazin), annak sói, közeli analógjai, származékai, gyógyászati készítményei, metabolitjai alkalmazása az
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autizmus spektrum betegség tüneteinek kezelésében. A bejelentés vonatkozik továbbá a Kariprazin, annak sói,

közeli analógjai, származékai, gyógyászati készítményei, metabolitjai kombinációiban történő alkalmazására is az

autizmus spektrum betegség tüneteinek kezelésében.

  

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B64C 39/02 (2006.01)

B64D 47/08 (2006.01)

G01N 1/02 (2006.01)

G06Q 50/02 (2012.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00122

 ( 22 )   2019.04.10.  

 ( 71 )   ALZAGRO Kft., 5000 Szolnok, Fiumei utca 18/B. (HU)  

 ( 72 )   Rombolotto Alfréd 34%, 2740 Abony, Sashalom dűlő 25. (HU)  

  Tóth Mihály Alex 33%, 5000 Szolnok, Fiumei utca 18/B. (HU)  

  Túri Zalán 33%, 5000 Szolnok, Mészáros Lőrinc utca 24. (HU)  

 ( 54 )  Gabona mintavételező eljárás és eszköz

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás gabona minőségének vizsgálatára, egy pilóta nélküli légijárműi (200) és egy arra

felszerelt mintavételező eszközzel (100), amelyben az alábbi lépéseket hajtják végre:

a) a mintavételező eszközzel felszerelt pilóta nélküli légijármű (200) egy referenciapontról felszáll,

b) egy képalkotó tevékenység segítségével felismerik és elhatárolják a mintázandó gabonát,

c) mintavételi pontokat generálnak a mintázandó gabonán,

d) repülési pályát generálnak a mintavételi pontok között,

e) végrehajtják a mintavételi pontok és a repülési pálya alapján a mintavételezést, és

f) a mintavételező eszközzel felszerelt pilóta nélküli légijármű (200) visszatér a referenciapontra.

A találmány tárgya továbbá egy mintavételező eszköz (100) amely tartalmaz egy turbinamotort (1), egy

ciklonegységet (2), és egy szívócsövet (4), ahol a turbinamotor (1) a ciklonegység (2) egy kimenetével egy

összekötő csövön (3) keresztül áramlástechnikailag össze van kötve, és a szívócső (4) a ciklonegység (2)

bemeneti oldalával van áramlástechnikailag összekötve.
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C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C04B 26/18 (2006.01)

E04F 15/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00126

 ( 22 )   2019.04.16.  

 ( 71 )   Sebestyén Szabina, 1084 Budapest, Nagy Fuvaros u. 16/3. (HU)  

  dr. Marton Jenő, 1085 Budapest, József krt. 41. (HU)  

 ( 72 )   Sebestyén Szabina, 1084 Budapest, Nagy Fuvaros u. 16/3. (HU)  

  dr. Marton Jenő, 1085 Budapest, József krt. 41. (HU)  

 ( 54 ) Eljárás márvány és gránithulladékból előállított lapokra, fürdőszoba berendezés és egyéb idomok

 gyártásához telítetlen öntőgyanták és erősítő anyagok alkalmazásával

 ( 57 )
Eljárás márvány és gránithulladékból előállított lapokra,fürdőszoba berendezés és egyéb idomok gyártásához

telítetlen öntőgyanták és erősítő anyagok alkalmazásával. A találmány célja burkoló idomok, falburkolatok és

előre gyártott padlók, építőanyagok előállításához márvány és gránit hulladékból készíteni olyan eljárással,

amellyel biztosítható a termékek fizikai és mechanika tulajdonságainak tökéletesítése. Oly módon, hogy az

ismert, hőre keményedő műgyantákhoz (telítetlen poliészterek, epoxidok, akril, polivinilacetát stb.) alkalmazott

szervetlen töltőanyagok egy részét olyan alumíniumoxi-hidráttal és alumíniumoxid gyártáskor keletkező

„elexporral” helyettesítik, amely meghatározott összetételű, szerves módosító ágenst vagy ágensek elegyét

tartalmazza. Ezt a port 1:5 arányban bekeverjük a poliészterbe hozzáadva a szükséges adalékokat. Majd a

márványhulladékot a nagyobb daraboktól a kisebbekig a megfelelő fémformába rakják, a poliésztert felső határig

rátöltik. Megkeményedés után a szokásos márvány és gránit feldolgozással készítik el az idomokat.

  

 ( 51 ) C07C 6/00 (2006.01)

B01J 21/04 (2006.01)

B01J 23/00 (2006.01)

C07C 6/04 (2006.01)

C07C 11/06 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00118

 ( 22 )   2019.04.10.  

 ( 71 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosa Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Október

  huszonharmadika u. 18. (HU)  

 ( 72 )   dr. Tuba Róbert 30%, 2112 Veresegyház, Bakfart Bálint út 5. (HU)  

  dr. Auer Róbert 17%, 2890 Tata, Aradi vértanúk útja 12. (HU)  

  dr. Tóth Katalin 16.5%, 2013 Pomáz, Viola u. 7. (HU)  

  dr. Leveles László 16.5%, 2440 Százhalombatta, Ponty utca 6. (HU)  

  Novodárszky Gyula 15%, 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 33. 3. em. 1. (HU)  

  dr. Valyon József 5%, 1037 Budapest, Szépvölgyi út 91. (HU)  

 ( 54 )  Új eljárás propilén előállítására

 ( 74 )   Mármarosi Tamásné, 2051 Biatorbágy, Ybl Miklós sétány 19. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás propilén előállítására olefin alapanyagnak katalizátor rendszer jelenlétében etilénnel

való reagáltatásával, oly módon, hogy 

a) olefin alapanyagként C>5 olefin elegyet alkalmaznak, 
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b) katalizátor rendszerként metatézis katalizátort és izomerizációs katalizátorként zeolitot alkalmaznak, 

c) a metatézis és izomerizációs katalizátort kevert vagy izolált ágy(ak)ban használják.

  

 ( 51 ) C07K 1/36 (2006.01)

B01D 15/38 (2006.01)

C07K 1/18 (2006.01)

C07K 16/00 (2006.01)

C12N 5/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00112

 ( 22 )   2019.04.04.  

 ( 71 )   Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21. (HU)  

 ( 72 )   Keszey Zsuzsanna, 8200 Veszprém, Batthyány u. 21/A (HU)  

  Sütő Zoltán, 4900 Fehérgyarmat, Virág u. 1/A (HU)  

 ( 54 )  Immunglobulinok affinitás kromatográfiájának fejlesztése kötést megelőző flokkulálás alkalmazásával

 ( 57 )
Jelen találmány tárgyát szeparált sejttenyészetekből származó immunoglobulinok tisztítására alkalmas új

módszerek képezik. Ezek a módszerek a kiinduló kötő kromatográfiás lépést megelőző tisztítási lépéssekkel

jellemezhetők. Előnyösen a kiinduló befogó kromatográfia affinitás kromatográfia és a befogást megelőző tisztító

hatást flokkulálás és szűrés révén érik el. Az ilyen befogás előtti tisztítási lépések alkalmazásával a befogó

mátrixból jobb minőségű immunoglobulin eluálása érhető el. Továbbá a sejttenyésztő közeg fokozott tisztítása

kevesebb kicsapódást eredményez az affinitás kromatográfia során és megnöveli a költséges affinitás gyanta

élettartamát. Ez egy fontos előrelépés az immunoglobulin tisztításában nagy léptékű termelés során. Jelen

találmány vonatkozik továbbá a befogó kromatográfiát követő egymás utáni finomtisztító kromatográfiákra és

szűrési lépésekre, melyek nagy tisztaságú immunoglobulint eredményeznek.

  

 ( 51 ) C10J 3/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00101

 ( 22 )   2019.03.29.  

 ( 71 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Rt., 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. (HU)

  

 ( 72 )   Auer Róbert 10%, 2890 Tata, Aradi Vértanúk útja 12. (HU)  

  Kurkela Esa Albert 15%, F-02210 Espoo, Meteorinkatu 4D. 70. (FI)  

  Matti Nieminen 15%, F02940 Espoo, Tammihaantie 15-17. A1. (FI)  

  Nagy Bence 10%, 1116 Budapest, Fehérvári út B. lph. 2. em. 17. (HU)  

  Benkő Norbert 10%, 2112 Veresegyház, Zsellérföldi út 12. (HU)  

  dr. Leveles László 20%, 2440 Százhalombatta, Ponty utca 6. (HU)  

  Jelinek István 20%, 1141 Budapest, Jerney utca 28. (HU)  

 ( 54 )  Javított eljárás hidrogénben gazdag gázkeverék előállítására

 ( 74 )   Mármarosi Tamásné, 2051 Biatorbágy, Ybl M. sétány 19. (HU)  

 ( 57 )
Petrolkoksz alapú betáplált anyag katalitikus gázosítása vízgőzzel hidrogénben gazdag gázelegy előállítására

alacsony nyomáson és közepes hőmérsékleten, csökkentve ezáltal a beruházási és működési költségeket. A

találmány szerinti eljárásban alkalmazott 3-5 bar nyomást és 750 °C hőmérsékletet optimálisnak találták, az ez

alatti és feletti értékeknél a reakciósebesség csökkent. A találmány szerinti reakció körülmények között a

széntartalomnak vízgőzzel szénmonoxiddá és hidrogénné való gázosításával egyidőben felesleges mennyiségű víz
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jelenlétében víz : gőz shift reakció megy végbe további hidrogént termelve. Az alacsony gázosítási hőmérséklet

ellenére a keletkező gáztermék kátrány tartalma igen alacsony viszonyítva a petrolkoksz 1%-nál kevesebb

illóanyag tartalmához. Átlagos eredményként 1 mol betáplált széntartalom 1,8 mol hidrogénné alakítható.

  

 ( 51 ) C10J 3/00 (2006.01)

B01J 23/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00100

 ( 22 )   2019.03.29.  

 ( 71 ) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Rt., 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. (HU)

  

 ( 72 )   Kurkela Esa Albert 40%, F-02210 Espoo, Meteorinkatu 4D. 70. (FI)  

  Matti Nieminen 30%, F02940 Espoo, Tammihaantie 15-17. A1 (FI)  

  Benkő Norbert 5%, 2112 Veresegyház, Zsellérföldi út 12. (HU)  

  dr. Leveles László 10%, 2440 Százhalombatta, Ponty utca 6. (HU)  

  Jelinek István 10%, 1141 Budapest, Jerney utca 28. (HU)  

  Auer Róbert 5%, 2890 Tata, Aradi Vértanúk útja 12. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás hidrogénben gazdag gázkeverék előállítására

 ( 74 )   Mármarosi Tamásné, 2051 Biatorbágy, Ybl M. sétány 19. (HU)  

 ( 57 )
Petrolkoksz alapú betáplált anyag gázosítása gőzzel hidrogénben gazdag gázkeverék előállítására két különböző

folyamatosan működő fluidágyas reaktort tartalmazó reaktor rendszerben. Az első robosztus reaktorban a kokszot

gőz és oxigén jelenlétében, 75-85% szén átalakítás eléréséhez szükséges relatív alacsony 1000 °C alatti

hőmérsékleten termikusán gázosítják. A 15-25% betáplált széntartalmú anyagot tartalmazó magával ragadott

porokat elkülönítik, egyesítik a reaktor aljáról kivont maradékkal, a gázosítási reakció katalizálására alkálifém

vagy alkáliföldfém vegyületeket vagy azok keverékét tartalmazó oldattal impregnálják, majd a második

reaktorban 730-770 °C-on katalitikusán gázosítják. A szén konverzió 95-98%, 61-66 V/V% hidrogén termelés

mellett.

  

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F03B 13/14 (2006.01)

F03B 13/18 (2006.01)

F03B 13/20 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00015

 ( 22 )   2019.01.21.  

 ( 71 )   Tóth Ferenc, 1098 Budapest, Napfény u. 17. (HU)  

 ( 72 )   Tóth Ferenc, 1098 Budapest, Napfény u. 17. (HU)  

 ( 54 )  Bójákkal hajtott hullámerőmű

 ( 57 )
A találmány olyan Bójákkal hajtott hullámerőmű, amely a következő fő részekből áll:

- legkevesebb egy bója (1), ehhez rögzítve egy folyamatosan feszített

- hajtókötél (2), amelynek a másik vége egy

- forgatódob (3) palástjára van csévélve, majd a legvégével oda is van rögzítve.

Ehhez a forgatódobhoz (3) rögzített

- szabadonfutó (4), ami

- csak az egyik irányba forgatja a forgatódob (3)
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- tengelyét (5), majd ez

- a hajtóművet (6), ez pedig

- a generátort (7),

amelyre jellemező, hogy a bóják (1), a hajtókötelek (2), valamint ezek terelőgörgői (8), - egyes változatoknál a

hajtókötél (2) folyamatos feszességét biztosító visszaforgató kötél (13) és visszaforgató súly (14), vagy

visszaforgató ballon (27) - kivételével, a hullámerőmű összes mozgó gépészeti és elektromos alkatrésze, egy kellő

mélységbe süllyesztett, több részből álló búvárharang (9) szerepét betöltő burkolat légterébe van beépítve, s

ennek a búvárharangnak (9) a helyzetét, az általa és a rá szerelt légtartályok (10) keltette felhajtó erő, valamint a

tengerfenékre süllyesztett nehezékhez (11) rögzített tartókötelek (12) biztosítják.

  

 ( 51 ) F03G 7/00 (2006.01)

F01K 25/06 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00117

 ( 22 )   2019.04.09.  

 ( 71 )   Wigner Fizikai Kutatóközpont, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (HU)  

 ( 72 )   dr. Németh Zoltán, 1172 Budapest, Piski u. 43. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás és berendezés koncentrációkülönbségen alapuló energia kinyerésre és tárolásra

 ( 74 )   Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi utca 5-7. (HU)  

 ( 57 )
Eljárás koncentrációkülönbség formájában megjelenő energia kinyerésére, illetve energia koncentrációkülönbség

formájában való eltárolására, ahol az energia kinyerési folyamat során egy munkaközeg tárolóból (7) gáznemű

munkaközeget juttatnak egy munkatérbe (2),

ott sűrítik és ezzel hőmérsékletét megnövelik,

a munkatérbe (2) a sűrítés előtt vagy alatt a munkaközeggel nagy érintkezési felületet eredményező módon

hígabb oldatot táplálnak, amelyet a megnövelt hőmérsékletű munkaközeggel párologtatnak és ezáltal hőt vonnak

el a munkaközegtől,

az elvont hőt a pára látens hőjének formájában a munkatérben (2) tartják,

a munkaközeg hőmérsékletét tovább emelik mindaddig, amíg a benne lévő oldószer pára parciális nyomása

megközelíti egy töményebb oldat adott hőmérséklethez tartozó gőz-nyomását.

A táguló és magas oldószerpára tartalmú munkaközegbe egy töményebb oldat tárolóban (11) tárolt, a hígabb

oldat gőznyomásának legfeljebb 60%-át kitevő gőznyomású töményebb oldatot porlasztanak, a munkatérben (2)

lévő párát a beporlasztott oldat cseppjeire csapatják és ezzel a cseppeket felmelegítik,

a felmelegített oldat cseppek hőenergiáját a cseppek nagy felületén keresztül átadják a munkaközegnek, és ezáltal

a munkaközegbe visszatáplálják a munkaközeg sűrítése során a hígabb oldat gőznek átadott hőt, plusz még
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annyit, amennyivel a melegebb gőz töményebb oldatra való lecsapódási hője a hígabb oldat párolgáshőjét

meghaladja.

Az alacsony relatív páratartalmú munkaközeg megközelítőleg kiindulási állapotba kerülését követően a

munkaközeget és az oldatot eltávolítják a munkatérből (2),

a munkaközeget és az oldatot szétválasztják egymástól és

a munkaközeget a munkaközeg tárolóba (7), a némileg felhígult töményebb oldatot a töményebb oldat tárolóba

(11) visszajuttatják.

A találmány tárgya továbbá egy az eljárást megvalósító berendezés is.

A találmány minden olyan területen használható, ahol elektromos vagy mechanikus energiát kell eltárolni későbbi

felhasználásra, de különösen a villamos energia hálózaton jelentkező termelési és fogyasztási igények

különbségének kiegyenlítésére.

  

 ( 51 ) F16K 31/44 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00114

 ( 22 )   2019.04.05.  

 ( 71 )   Kerox Ipari és Kereskedelmi Kft., 2038 Sóskút, Kerox u. 1. (HU)  

 ( 72 )   Bolgár György 33%, 1023 Budapest, Selyemakác u. 22-24. (HU)  

  Pávics Dániel 34%, 2100 Gödöllő, Ambrus Zoltán köz 7. fsz. 2. (HU)  

  Magócsi Tamás 33%, 2213 Monorierdő, Imre u. 4. (HU)  

 ( 54 )  Vezérelt dugattyús szelep

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Dugattyús szelep (10), amelynek üreges háza (13), beömlése (11), kiömlése (12) és nyomógombja (27) van,

aminek ki- illetve benyomott állapota a dugattyús szelep (10) zárt illetve nyitott állapotát állítja be, tartalmaz

továbbá a ház üregében hossztengely (15) mentén vezetett szelepdugattyút (17), egy keresztirányú szelepülést

(14). A beömlés (11) egy járaton (16) át a szelepdugattyú (17) zárt helyzetében annak a szelepülés (14) felé néző

alsó felülete alatt van a ház (13) belső üregébe bevezetve. A szelepüléstől (14) adott távolságban egy

vezérlőszelep (30) helyezkedik el, aminek nyitását/zárását mechanikai kapcsolat révén a nyomógomb (27)

megnyomása vezérli, és a szelepdugattyú (17) és a vezérlőszelep (30) között a ház (13) belsejében a

szelepdugattyú pillanatnyi helyzetétől függő nagyságú közbenső tér (34) képződik. A szelepdugattyú (17) két

vége között csekély folyadékátvezetést biztosító sönt járat van, továbbá a vezérlőszelep (30) felett a ház belső

ürege a nyomógomb (27) és a vezérlőszelep (30) között felső teret (32) határoz meg, amelyben a vezérlőszelepet

(30) zárt állapotba feszíteni igyekvő rugó (26) van, és a közbenső térben (24) a szelepdugattyút (17) zárt állapotba

feszíteni igyekvő másik rugó (25) helyezkedik el, és a házban (13) a szelepülés (14) alatti belső teret a felső térrel

(32) összekötő járat (31) van. A nyomógomb (27) valamint a szelepdugattyú (17) között semmilyen mechanikai

kapcsolat sincs, a nyomógomb (27) a szelepdugattyút (17) csak a kialakuló folyadékáramlás és az általa

meghatározott nyomásviszonyok révén működteti.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 33/483 (2006.01)

C12Q 1/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00099

 ( 22 )   2019.03.28.  

 ( 71 )   Lyme Diagnostics Kft., 2011 Budakalász, Zöldfa utca 16. (HU)  

 ( 72 )   dr. Bózsik Béla Pál 90%, 1119 Budapest, Tétényi út 98. (HU)  

  dr. Bózsik Béla 5%, 1027 Budapest, Fő utca 73. III. em. 312. (HU)  

  Bózsik András Pál 5%, 2011 Budakalász, Zöldfa utca 16. (HU)  

 ( 54 ) Eljárás kullancs által okozott fertőzések közvetlen kimutatására, valamint sejttechnológiai folyadék az

 eljáráshoz

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás kullancs által okozott fertőzések közvetlen kimutatására. Az eljárást az jellemzi, hogy

a vizsgálandó humán/állati testfolyadék mintát, előnyösen vérmintát félig-ellenséges (semi-hostile) környezetet

biztosító sejttechnológiai folyadék meghatározott mennyiségére veszik le, a mintát és a sejttechnológiai

folyadékot összekeverik, inkubálják, kívánt esetben tárolják, eközben a vizsgálandó alanytól származó sejteket és

a kórokozókat semi-hostile közegben tartják, majd az alakos elemeket és a kórokozókat különválasztják; az így

nyert plazmához a plazma határán található „buffy coat” rétegből, illetve a néhány sejtréteggel az alatt lévő

vérsejtek kis mennyiségét keverik, a mintát besűrítik, majd elvégzik a vizsgálatot a plazmában illetve a

vérsejtekben lévő kórokozók kimutatására. 

A találmány tárgya továbbá sejttechnológiai folyadék, melynek lényege, hogy a következő komponenseket

tartalmazza: 125-200 mg/l tetrakain, 1500-2000 mg/l mannit, 0,76-0,114 mg/l EGTA

[etilén-bisz(oxi-etilén-nitrilo)-tetraecetsav], célszerűen 0,60 mg/l magnézium-klorid, 2000-4000 mg/l

koffein-nátrium-benzoát (coffeinum natrii benzoici),75-105 mg/l glicerin, előnyösen 10 000 mg/l

trinátrium-citrát, adott esetben 1,00 mg/l Hoechst 33 342 színezék, valamint 20-40 ml desztillált víz, azzal

jellemezve, hogy, 2500-2900 mg/l mennyiségű glükózt, és 0,8-1,2 ml/g fenolvörös/Phenol Red • Na színezéket is

tartalmaz, és a teljes sejttechnológiai folyadék 100 ml-re RPMI1640 táptalajjal van kiegészítve.

  

 ( 51 ) G03B 17/12 (2006.01)

G01N 33/00 (2006.01)

G02B 21/02 (2006.01)
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H04M 1/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00098

 ( 22 )   2019.03.28.  

 ( 71 )   MyResearch Technologies Kft., 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/a. 1. em. 18. (HU)  

 ( 72 )   dr. Török Péter, 4032 Debrecen, Kartács utca 62. (HU)  

 ( 54 )  Okostelefon előtét mikroszkóp, rendszer és eljárás, különösen magzatvíz szivárgás kimutatására

 ( 74 )   KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1139 Budapest, Üteg utca 11/a. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya előtét mikroszkóp (10) kamerával (102) és vakuval (104) rendelkező okostelefonhoz (100),

azzal jellemezve, hogy első véggel (21) és második véggel (22) rendelkező házat (20) tartalmaz, a második vég

(22) környezetében a ház (20) falán (23) tárgylemez befogadó nyílás (25) van kialakítva, a házban (20)

árnyékolóval (30) elválasztott első és második fénycsatorna (28, 29) van kialakítva, a ház (20) első végénél (21)

az első fénycsatornának (28) fénynyaláb kivezető nyílása (28a), a második fénycsatornának (29) fénynyaláb

bevezető nyílása (29a) van, az első fénycsatorna (28) mentén az első vég (21) környezetében mikroszkóp lencse

(40) van elrendezve, a második fénycsatorna (29) mentén a tárgylemez befogadó nyílás (25) és az első vég (21)

között, a második vég (22) környezetében diffúzor (50) van elrendezve, és a diffúzor (50) és a tárgylemez

befogadó nyílás (25) között az árnyékoló (30) meg van szakítva.

A találmány tárgya még ilyen előtét mikroszkópot (10) tartalmazó rendszer (400), és azzal végzett eljárás.

  

 ( 51 ) G04B 13/00 (2006.01)

F16H 1/28 (2006.01)

G04B 45/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00107

 ( 22 )   2019.04.02.  

 ( 71 )   Maform Kft., 1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 2. (HU)  

 ( 72 )   Csire Géza, 1111 Budapest, Irinyi József u. 43. (HU)  

 ( 54 )  Kétlépcsős gyorsító hajtómű-elrendezés, valamint hajtáslánc órához

 ( 74 )   Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)  

 ( 57 )
A találmány egyrészt kétlépcsős gyorsító hajtómű-elrendezés, amely erőátviteli elemeket tartalmaz, amelyek első,

második, harmadik és negyedik gördülőfelülettel (100A, 100B, 100a, 100b) rendelkeznek, az első

gördülőfelületnek (100A) és a harmadik gördülőfelületnek (100a) egy közös első vonalszakasza (102A) van és a

második gördülőfelületnek (100B) és a negyedik gördülőfelületnek (100b) egy közös második vonalszakasza

(102B) van. A hajtómű-elrendezést az jellemzi, hogy a második vonalszakaszra (102B) merőleges síkon (104) a

második vonalszakasz (102B) vetületét a síkon (104) felvett derékszögű koordinátarendszer origójának (T1) véve,
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és a koordinátarendszer Y tengelyét az első vonalszakasz (102A) egy pontjának (D) a síkra (104) vett vetületi

pontjának (T0) irányába mutatóan felvéve a hajtómű-elrendezésre minden pillanatban és az első vonalszakasz

(102A) minden egyes pontjához (D) felvett koordinátarendszerben teljesül az alábbi 1. képlet:

x(((y'+d)x-x'y)(x +y -dy)+d xy)≥0,2 2 2

amelyben d a vetületi pont (T0) távolsága az origótól (T1), x és y az első gördülőfelület (100A) és a harmadik

gördülőfelület (100a) bármely fogérintkezési szakaszán bármely fogérintkezési pont (P) síkra (104) vett vetületi

pontjának (K) koordinátái, és x’ és y’ a második gördülőfelület (100B) és a negyedik gördülőfelület (100b)

bármely fogérintkezési szakaszán bármely fogérintkezési pont (P’) síkra (104) vett vetületi pontjának (K’)

koordinátái. 

A találmány továbbá a fenti képletet teljesítő hajtáslánc órához.

  

 ( 51 ) G05B 13/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00042

 ( 22 )   2020.02.06.  

 ( 71 )   Gamma-Digital Kft., 1029 Budapest, Ördögárok út 155. (HU)  

 ( 72 )   Szőke Máté, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 120. II/32. (HU)  

 ( 54 )  Hálózaton elosztott folyamatirányító rendszer és eljárás a rendszer redundanciájának kezelésére

 ( 74 )   Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)  

 ( 57 )
A találmány egyrészt hálózaton elosztott folyamatirányító rendszer, amely tartalmaz hálózati konfiguráció által

működésileg meghatározott hálózatot alkotó operatív csomópontokat (10), mindegyik operatív csomópont (10)

annak hálózati szerepét (12) meghatározó csomóponti konfigurációval rendelkezik, amely csomóponti

konfigurációk együttese alkotja a hálózati konfigurációt.

A rendszert az jellemzi, hogy az operatív csomópontok (10) általános célú csomópontok (14) felkonfigurálásával

vannak kialakítva, ahol

- az általános célú csomópontok (14) az adott operatív csomóponti (10) működéshez szükséges hálózati szerepre

(12) vannak felkonfigurálva, és

- legalább kettő az operatív csomópontok (10) közül a hálózati konfigurációt tároló és a hálózaton hozzájuk

kapcsolódó operatív csomópontok (10) csomóponti konfigurációit kiosztó konfigurációs csomópont (16),

amelyek egymással azonos működést biztosítóan szinkronizáltak, valamint

a rendszer tartalmaz továbbá

- az általános célú csomópontokon (14) futó, bármelyik hálózati szerep (12) ellátására előkészített platform

szoftvert, amely alkalmas a kiosztandó csomóponti konfigurációnak konfigurációs csomóponttól (16) történő

automatikus fogadására, és a fogadott csomóponti konfiguráció alapján operatív csomópontként (10) történő
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működésre.

A találmány továbbá eljárás a folyamatirányítási rendszerben a konfigurációs csomópontok (16)

redundanciájának kezelésére.

  

 ( 51 ) G21F 3/02 (2006.01)

A41D 13/12 (2006.01)

A61B 6/10 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 19 00124

 ( 22 )   2019.04.12.  

 ( 71 )   Papp Péter, 1033 Budapest, Hévízi út 7. fszt. 3. (HU)  

 ( 72 )   Papp Péter, 1033 Budapest, Hévízi út 7. fszt. 3. (HU)  

 ( 54 )  Tehermentesítő eszköz

 ( 57 )
A találmány egy ortetikai tehermentesítő eszköz ólomköpeny alá. A csúcspont a váll magasságától feljebb van

mindkét oldalon. A kulcscsontot helyettesíti egy fémrúd, mindkét oldalon (1). A rudak a nyak előtt és hátul

tartják az ólomköpenyt.

A rudak külső végéhez a váll felől, rögzül egy a csípő felé, vagyis lefelé irányuló sínszakasz (2). Ez a sínszakasz

a test előtt egy kifele mutató fektetett „V”; a fektetett „V” egyik szára a rúdhoz a másik szára a külső csípő

ízülethez csatalakozik, utána a térd felé halad a (4) femoralis külső oldalán. 

A sínpárok az (5) külső térd ízülettől tovább haladnak a (6) fibula mellett a külső (7) boka ízületig, utána a

klumpába csatlakoznak. A sínváz több ponton rögzül a testhez. A vádlinál (8), a combnál (9) tépőzáras szíj

segítségével. 

A derék részen (10) textilanyagú derékszíj rögzít, amelyen a sínváz áthalad. A textil szíj a derék részen elöl (11)

zárható. 

A felső sínpár textilhevederek segítségével még rögzítve van a testhez.
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H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H04L 12/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00043

 ( 22 )   2020.02.06.  

 ( 71 )   Gamma-Digital Kft., 1029 Budapest, Ördögárok út 155. (HU)  

 ( 72 )   Szőke Máté, 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 120. II/32. (HU)  

 ( 54 ) Eljárás hálózaton elosztott folyamatirányító rendszerben kommunikáció megvalósítására és hálózaton

 elosztott folyamatirányító rendszer

 ( 74 )   Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)  

 ( 57 )
A találmány egyrészt eljárás hálózaton elosztott, PLC-t (22) tartalmazó folyamatirányító rendszerben a hálózatot

alkotó operatív csomópontok (10) közötti kommunikáció megvalósítására, amely operatív csomópontok (10)

egyenként legalább egy hálózati szerepet tartalmazó csomóponti konfigurációval vannak felkonfigurálva, és az

eljárás során a PLC (22) tag-es adatait operatív csomóponttal (10) kiolvassák. 

Az eljárást az jellemzi, hogy a kiolvasott tag-es adatokat a rendszer további operatív csomópontjai (10) számára

elérhetővé teszik oly módon, hogy 

- a rendszerben olyan tag-eket alkalmaznak, amelyek mindegyikéhez legalább egy forrás csomópontként (12)

konfigurált operatív csomópont (10) és legalább egy nyelő csomópontként (14) konfigurált operatív csomópont

(10) van rendelve, és

- egyazon tag-hez rendelt mindegyik, forrás csomópontból (12) és nyelő csomópontból (14) álló csomópont-pár

csomópontjai között kétirányú kommunikációs kapcsolatot valósítanak meg, amelynek keretében

- a tag-es adatokat a forrás csomópont (12) felől a nyelő csomópont (14) felé továbbítják, és 

- a nyelő csomópontból (14) a hozzárendelt tag tag-es adatára vagy az adattovábbítás ütemezésére vonatkozó,

végrehajtandó utasítást (15) küldenek a forrás csomópont (12) felé. 

A találmány továbbá a fenti eljárást alkalmazó, hálózaton elosztott folyamatirányító rendszer.
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A rovat 18 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01K 97/04 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.110 2020.08.07.

 ( 21 )  P 18 00055

 ( 22 )  2018.02.13.

 ( 40 )  2019.08.28

 ( 73 )  Sinka Amanda, 6400 Kiskunhalas, Csendes köz 23. (HU)

 ( 72 )  Sinka Amanda, 6400 Kiskunhalas, Csendes köz 23. (HU)

 ( 54 )  Eljárás sütéssel tartósított légylárva előállítására haltáp céljára

 ( 74 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, 1024 Budapest, Margit krt. 73. (HU)

 ( 51 ) A24C 5/42 (2006.01)

A24C 5/00 (2006.01)

A24C 5/02 (2006.01)

A24C 5/06 (2006.01)

A24C 5/40 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.111 2020.08.07.

 ( 21 )  P 15 00067

 ( 22 )  2015.02.23.

 ( 40 )  2016.08.29

 ( 73 )  Republic Tobacco L.P., 60025 Illinois, 2301 Ravine Way Glenview (US)

 ( 72 )  Mei Lin, 60062 Northbrook, Illinois, 2089 Post Road (US)

 Jeongqiang Lin, Jiangmen, guangdong, No. 650, Building 2, Tianhe East Road, Pengjiang District (CN)

 ( 54 ) Cigarettadohány tömörítő szerkezet, cigarettatöltő gép és eljárás különböző hosszúságú cigaretták

 előállítására

 ( 30 ) 14/602,064 2015.01.21 US

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 16. (HU)

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B24C 11/00 (2006.01)

B24C 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.116 2020.09.01.

 ( 21 )  P 18 00077

 ( 22 )  2018.03.05.

 ( 40 )  2019.09.30

 ( 73 )  Jacsó Kft., 3400 Mezőkövesd, Kertész u. 8. (HU)

 ( 72 )  Török Róbert, 3441 Mezőkeresztes, Kazinczy u. 6. 4A (HU)

 ( 54 )  Eljárás anyagok abrazív vízsugaras vágására

 ( 74 )  Kiss János József, 1051 Budapest, Arany János u. 15. (HU)
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 ( 51 ) B64C 27/605 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.113 2020.08.11.

 ( 21 )  P 16 00160

 ( 22 )  2016.02.25.

 ( 40 )  2017.08.28

 ( 73 )  Diósi Sándor, 2373 Dabas-Szőlő, Kastély-köz 1/a. (HU)

 ( 72 )  Diósi Sándor, 2373 Dabas-Szőlő, Kastély-köz 1/a. (HU)

 ( 54 )  Koaxiális helikopter vezérlőműve és eljárás koaxiális helikopterek rotorjainak vezérlésére

 ( 74 )  Hatházi István, 1191 Budapest, Kisfaludy u. 38. I/3. (HU)

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C02F 1/00 (2006.01)

B01D 61/00 (2006.01)

B01J 20/00 (2006.01)

C04B 38/00 (2006.01)

C10G 25/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.117 2020.09.01.

 ( 21 )  P 18 00199

 ( 22 )  2018.06.11.

 ( 40 )  2019.12.30

 ( 73 )  Aqua-Filt Kft., 9400 Sopron, Faller Jenő u. 12. (HU)

 ( 72 )  Dóka Gábor, 9400 Sopron, Sarudi u. 23. (HU)

 Szabó László, 9422 Harka, Nyéki u. 33. (HU)

 ( 54 ) Eljárás vizes bázisú folyadékok diatomaföldes mikroszűréssel történő tisztítására szolgáló szűrőtest

 szűrőrétegének előállítására, és a használt szűrőréteg eltávolítására

 ( 74 )  PATINORG Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)

 ( 51 ) C07D271/06 (2006.01)

A61K 31/4245 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.112 2020.08.07.

 ( 21 )  P 18 00169

 ( 22 )  2018.05.17.

 ( 40 )  2018.11.28

 ( 73 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (HU)

 ( 72 )  dr. Porcs-Makkay Márta 32%, 1142 Budapest, Dorozsmai u. 211-213. 6. lph. (HU)

 dr. Simig Gyula 18%, 1126 Budapest, Hollósy Simon u. 25. (HU)

 Molnár Enikő 15%, 2030 Érd, Titkár u. 16. (HU)

 Pethő János 10%, 1156 Budapest, Páskomliget u. 51. (HU)

 dr. Volk Balázs 8%, 1106 Budapest, Pilisi u. 54. (HU)

 Szlávik László 8%, 1135 Budapest, Jász u. 57. (HU)

 dr. Szabó Éva 5%, 1162 Budapest, Menyhért u. 14. (HU)

 dr. Halász Judit 4%, 1046 Budapest, Erdősor út 11. (HU)

 ( 54 )  Eljárás ozanimod előállítására
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G02B 21/26 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.109 2020.08.04.

 ( 21 )  P 17 00279

 ( 22 )  2017.06.23.

 ( 40 )  2018.12.28

 ( 73 )  3DHISTECH Kft., 1141 Budapest, Öv utca 3. (HU)

 ( 72 )  Szőcs Dávid István 25%, 1139 Budapest, Országbíró u. 4. 1/6. (HU)

 Dévényi János Tibor 15%, 1137 Budapest, Szent István park 35. 1/3. (HU)

 dr. Varga Viktor Sebestyén 35%, 1141 Budapest, Szugló u. 125/D. B. ép. 2/14. (HU)

 dr. Molnár Béla 25%, 1182 Budapest, Orbán Balázs u. 4. (HU)

 ( 54 ) Tárgyasztal mozgató berendezés mikroszkóphoz, valamint ilyen tárgyasztal mozgató berendezést

 tartalmazó mikroszkóp

 ( 74 )  KACSUKPATENT KFT., 1139 Budapest, Üteg utca 11/A (HU)

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

 ( 11 ) 231.086

 ( 54 ) Eljárás azonosított bankkártyás fizetési tranzakció bonyolításának biztosítására, kezdeményezésére, valamint erre

szolgáló szoftver, és ilyen szoftvert tartalmazó kommunikációs eszköz

 ( 11 ) 231.089

 ( 54 ) Protézistest vállprotézisekhez

 ( 11 ) 231.094

 ( 54 ) Nikoszulfuron és klomazon kombinációjának alkalmazása pillangósok/hüvelyesek családjába tartozó

kultúrnövényeken

 ( 11 ) 231.095

 ( 54 ) Eljárás és berendezés biomassza kezelésére

 ( 11 ) 231.096

 ( 54 ) Szerkezeti elrendezés szürkevizek hasznosítására

 ( 11 ) 231.097

 ( 54 ) Gyógyászati készítmény előállítására alkalmazható pimavanserin sók

 ( 11 ) 231.098

 ( 54 ) Szisztémás hatóanyagokat tartalmazó, parazitaellenes hatású, orális állatgyógyászati készítmények, eljárások és

alkalmazásuk

 ( 11 ) 231.099

 ( 54 ) Mannooligoszaharidok alkalmazása humán gyulladásos vastagbél betegségek kezelésénél

 ( 11 ) 231.100

 ( 54 ) Szabályzott réz-kibocsátású méhen belüli fogamzásgátló eszköz

 ( 11 ) 231.102

 ( 54 ) Lőfegyver

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 21 ) P 18 00255

 ( 54 ) MARTON - fegyver fejlesztés

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

 ( 21 ) P 07 00600

 ( 54 ) Eljárás tűzelhalás megelőzésére és kezelésére szolgáló növényvédőszer- készítmény előállítására, az előállított

készítmény, és eljárás annak előállítására

 ( 21 ) P 07 00822

 ( 54 ) Eszköz ital előállítására kapszulában tárolt élelmiszer anyagból és ehhez való kapszulatartó

 ( 21 ) P 12 00171

 ( 54 ) Módszerek polipeptidek előállítására

 ( 21 ) P 14 00178

 ( 54 ) Aktív tükör

 ( 21 ) P 15 00021

 ( 54 ) Modulált excenter hajtómű

 ( 21 ) P 15 00055

 ( 54 ) Abirateron acetát komplexei, eljárás előállításukra, és az azokat tartalmazó gyógyászati készítmények

 ( 21 ) P 17 00267

 ( 54 ) Eljárás borok ecetsav-tartalmának csökkentésére

 ( 21 ) P 17 00288

 ( 54 ) Változtatható dózisú adagolószerkezet és ilyen adagolószerkezettel ellátott adagolókészülék, valamint reteszelő

eszközcsoport az adagolószerkezethez

 ( 21 ) P 17 00343

 ( 54 ) Mikrohullámú autokláv berendezés és eljárás második generációs bioüzemanyagok hatékonyabb ipari

előállítására

 ( 21 ) P 18 00010

 ( 54 ) Fékezési energia visszatáplálása lendkerékre

 ( 21 ) P 18 00195

 ( 54 ) Készítmény és eljárás szuperhidrofób és fotokatalitikus hatással rendelkező bifunkciós vékonyrétegek

kialakítására
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A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 225.001

 ( 21 ) P 03 00103

 ( 54 ) Eljárás kőzetgyapot termesztőközeg levegőzöttségének megőrzésére, valamint algák, patogén baktériumok,

gombák és állati kártevők azon való megtelepedésének és szaporodásának megelőzésére

 ( 11 ) 225.790

 ( 21 ) P 04 01017

 ( 54 ) Probiotikumok kombinációja

 ( 11 ) 226.852

 ( 21 ) P 02 01391

 ( 54 ) Pigmentgranulátumok alkalmazása építőanyagok színezésére és eljárás ezek előállítására

 ( 11 ) 227.432

 ( 21 ) P 05 01185

 ( 54 ) Mikroorganizmusok és eljárások pantotenát fokozott termelésére

 ( 11 ) 227.591

 ( 21 ) P 03 00231

 ( 54 ) Eljárás nagy tisztaságú perindopril előállítására és az eljárásnál használható intermedierek

 ( 11 ) 228.086

 ( 21 ) P 03 02865

 ( 54 ) Tömítés különösen hűtőgépszekrény egységekhez

 ( 11 ) 228.417

 ( 21 ) P 01 00023

 ( 54 ) Eljárás GSM rövid üzenetek (SMS) vételére, adat és jelző készlet vezeték nélküli távközlő hálózathoz

 ( 11 ) 228.806

 ( 21 ) P 02 03955

 ( 54 ) Eljárás ammónium-nitrát stabilizálására

 ( 11 ) 229.070

 ( 21 ) P 03 03024

 ( 54 ) (R)-ibuprofen-metánszulfonamid és sói alkalmazása kilökődési reakciók kezelésére és megelőzésére alkalmas

gyógyászati készítmény előállítására

 ( 11 ) 229.190

 ( 21 ) P 04 02223

 ( 54 ) Kartondoboz peremmel ellátott árucikkek csomagolására

 ( 11 ) 229.347

 ( 21 ) P 02 04344

 ( 54 ) Daganatellenes és érképződés-ellenes hatású félszintetikus taxánok, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati
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készítmények

 ( 11 ) 229.937

 ( 21 ) P 02 03917

 ( 54 ) Kondenzált azepinek mint vazopresszin agonisták, a vegyületek vagy ezek gyógyászatilag elfogadható sóinak

alkalmazása gyógyszer-készítmény komponenseként vagy ennek előállítására és a hatóanyagot tartalmazó

gyógyszerkészítmény

 ( 11 ) 230.549

 ( 21 ) P 03 02798

 ( 54 ) Javított eljárások pantotenát előállítására

 ( 11 ) 230.677

 ( 21 ) P 13 00050

 ( 54 ) Eljárás sugárzáscsökkentő adalék koncentrátum és azt tartalmazó építőanyag előállítására, valamint ezek

felhasználásával előállított hőszigetelő és sugárzáscsökkentő vakolat, könnyűbeton, továbbá alakos építési elem

és építőipari segédanyag

 ( 11 ) 230.731

 ( 21 ) P 15 00006

 ( 54 ) Tüzelőanyag

 ( 11 ) 230.927

 ( 21 ) P 16 00020

 ( 54 ) Akadálymentesítő kocsi mozgólépcsőhöz

 ( 11 ) 230.944

 ( 21 ) P 16 00019

 ( 54 ) Tárolt levegő feltöltésű négyütemű belsőégésű motor

 ( 11 ) 230.988

 ( 21 ) P 17 00040

 ( 54 ) Nyitó- és végzáró elem az emberi vagy állati fogyasztásra alkalmas töltelékáruk, főképp húsipari termékek

formaadó csomagolásához és eljárás az előállítására

A rovat 18 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  224.322

 ( 21 )  P 01 04882

 ( 73 )  SHOP-ASSISTANT Építőipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 74 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, 1065 Budapest, Hajós u. 41. I/1. (HU)

 ( 21 )  P 16 00533

 ( 71 )  Jurij Grabar 60%, Vilnius (LT)

 Cserta Péter József 40%, Siófok (HU)

 ( 74 )  Jalsovszky Ügyvédi Iroda, 1124 Budapest, Csörsz u. 41. (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 )  P 17 00344

 ( 71 )  Német Ferenc 10%, Budapest (HU)

 Szabó Balázs 90%, Tapolca (HU)

 ( 74 )  Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivő, PATINORG KFT., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)

 ( 21 )  P 18 00131

 ( 71 )  dr. Varga Viktor Sebestyén, Budapest (HU)

 ( 74 )  Dwornik Marek, 1139 Budapest, Üteg u. 11/a (HU)

 KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1139 Budapest, Üteg utca 11/a. (HU)

 ( 21 )  P 19 00134

 ( 71 )  Tóth Péter, Nyírábrány (HU)

 ( 74 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., 4032 Debrecen, Kartács u. 36. (HU)

 ( 21 )  P 19 00149

 ( 71 )  Jámbor Péter, Kapoly (HU)

 ( 74 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, Pauler utca 11. (HU)

 Dr. Köteles Zoltán, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 21 )  P 18 00256

 ( 73 )  dr. Nádasi-Szabó Tamás, Budapest (HU)

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
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 ( 21 )  P 15 00597

 ( 71 )  3B HUNGÁRIA Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 74 )  Pap Béla, 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D (HU)

 ( 21 )  P 17 00344

 ( 71 )  Német Ferenc 10%, Budapest (HU)

 Szabó Balázs 90%, Tapolca (HU)

 ( 74 )  Szabó Árpád István, 1124 Budapest, Fürj u. 19/B (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 )  229.828

 ( 21 )  P 10 00100

 ( 54 )  Biztonságos hidrogéntermelő- tároló berendezés és eljárás

 ( 73 )  dr. Kulcsár Sándor 85%, Budapest (HU)

 dr. Fehér Gabriella 15%, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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 ( 54 )  Talajmegmunkáló szerszám
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 ( 54 )  Termékminőség javítása fehérjetermelésre szolgáló, emlőssejt-tenyésztési eljárásokban

 ( 51 ) C12Q 1/54 (2006.01)

A61K 38/00 (2006.01)

A61K 38/45 (2006.01)

A61K 39/395 (2006.01)

 ( 13 )  T5

 ( 30 ) 436050 P 2002.12.23. US

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Felszólalási eljárásban módosított európai szabadalom szövege fordításának benyújtása

E1777



Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele

 ( 11 )  E044384

 ( 21 )  E 11 716589

 ( 96 ) EP 20110716589 2011.05.02.

 ( 97 ) EP 2563408 A2 2011.11.03.

EP 2563408 B1 2019.04.10.

 ( 73 )  Nano H, 38070 Saint Quentin Fallavier (FR)

 Université Lyon 1 Claude Bernard, 69100 Villeurbanne (FR)

 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, 69100 Villeurbanne (FR)

 ( 72 )  LUX, François

 TILLEMENT, Olivier

 SAINT JEAN, Maxime

 MOWAT, Pierre

 PERRIAT, Pascal

 ROUX, Stéphane

 MIGNOT, Anna

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 ) Ultrafinom nanorészecskék, melyek egy fémkomplexeket tartalmazó funkcionalizált poliorganosziloxán

 mátrixot tartalmaznak; eljárás azok előállítására, és alkalmazásuk gyógyászati képalkotásban

 ( 51 ) A61K 49/18 (2006.01)

B82Y 5/00 (2011.01)

B82Y 15/00 (2011.01)

 ( 13 )  T4

 ( 30 ) 1053389 2010.04.30. FR

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Európai szabadalmak szövege fordítás-kijavításának közzététele

E1778



Vegyes európai szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 ) E000633

 ( 21 ) E 03 003687

 ( 73 ) Clinique La Prairie S.A., Clarens (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E005602

 ( 21 ) E 06 777781

 ( 73 ) Mylan Pharmaceuticals Inc., Morgantown (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E010670

 ( 21 ) E 05 770281

 ( 73 ) GSK Consumer Healthcare S.A., Prangins (CH)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E012564

 ( 21 ) E 07 870786

 ( 73 ) Wilmar Trading Pte Ltd, Singapore (SG)

 ( 11 ) E016235

 ( 21 ) E 04 759324

 ( 73 ) BGP Products Operations GmbH, Allschwil (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E017047

 ( 21 ) E 05 756764

 ( 73 ) Pantech Corporation, Seoul 06748 (KR)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E017240

 ( 21 ) E 05 766064

 ( 73 ) BGP Products Operations GmbH, Allschwil (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E019020

 ( 21 ) E 06 405062

 ( 73 ) Sulzer Management AG, Winterthur (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E021428

 ( 21 ) E 10 730565

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)
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 ( 11 ) E025611

 ( 21 ) E 11 785651

 ( 73 ) Sulzer Management AG, Winterthur (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E026045

 ( 21 ) E 06 807435

 ( 73 ) ZAMBON S.p.A., Bresso (MI) (IT)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E026796

 ( 21 ) E 11 770760

 ( 73 )  INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 1/4, 75013 Paris (FR) Universite d'Evry Val

  d'Essonne 1/4, 91000 Evry (FR) Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 1/4, 75016 Paris (FR)

Université de Paris 1/4, 75006 Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E026950

 ( 21 ) E 04 750009

 ( 73 ) BGP Products Operations GmbH, Allschwil (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E029427

 ( 21 ) E 13 199885

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 11 ) E030546

 ( 21 ) E 05 735076

 ( 73 ) Shire ViroPharma LLC, Lexington (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E031843

 ( 21 ) E 07 731932

 ( 73 ) INOREAL, 22440 PLOUFRAGAN (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E032055

 ( 21 ) E 12 763251

 ( 73 ) Techno-UMG Co., Ltd., Minato-ku, Tokyo (JP)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E033147

 ( 21 ) E 15 710949

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 11 ) E033409

 ( 21 ) E 12 815897

 ( 73 ) Wilmar Trading Pte Ltd, Singapore (SG)

 ( 11 ) E036065
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 ( 21 ) E 14 702570

 ( 73 ) Bayer Animal Health GmbH, Leverkusen (DE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E036224

 ( 21 ) E 14 762343

 ( 73 ) Shire ViroPharma LLC, Lexington (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E036625

 ( 21 ) E 15 725080

 ( 73 ) Lonza Solutions AG, Visp (CH)

 ( 11 ) E037701

 ( 21 ) E 14 196822

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 11 ) E038195

 ( 21 ) E 16 155968

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 11 ) E039098

 ( 21 ) E 11 797262

 ( 73 ) Performance Polyamides, SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E039123

 ( 21 ) E 13 815698

 ( 73 ) ERSA GmbH, Wertheim (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E041809

 ( 21 ) E 14 809567

 ( 73 ) Shire ViroPharma LLC, Lexington (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E041837

 ( 21 ) E 17 177676

 ( 73 ) Shire ViroPharma LLC, Lexington (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E042629

 ( 21 ) E 14 873186

 ( 73 ) Juul Labs International Inc., San Francisco, CA 94107 (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E042686

 ( 21 ) E 17 168052

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)
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 ( 11 ) E043034

 ( 21 ) E 15 724266

 ( 73 ) Sulzer Management AG, Winterthur (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E043669

 ( 21 ) E 08 856402

 ( 73 ) Performance Polyamides, SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E044014

 ( 21 ) E 13 801542

 ( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Dongguan, Guangdong (CN)

 ( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E044225

 ( 21 ) E 15 742315

 ( 73 ) Sulzer Management AG, Winterthur (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E044270

 ( 21 ) E 13 801543

 ( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong (CN)

 ( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E045302

 ( 21 ) E 15 773748

 ( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Dongguan, Guangdong (CN)

 ( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E046185

 ( 21 ) E 16 744522

 ( 73 ) Capello S.r.l., Cuneo (CN) (IT)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E048586

 ( 21 ) E 07 742075

 ( 73 ) Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha, Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0022 (JP)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E049544

 ( 21 ) E 16 739564

 ( 73 ) Capello S.r.l., Cuneo (IT)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

A rovat 39 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás
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 ( 21 ) E 03 003687

 ( 73 ) Clinique La Prairie S.A., Clarens (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 06 777781

 ( 73 ) Mylan Pharmaceuticals Inc., Morgantown (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 05 770281

 ( 73 ) GSK Consumer Healthcare S.A., Prangins (CH)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 07 870786

 ( 73 ) Wilmar Trading Pte Ltd, Singapore (SG)

 ( 21 ) E 04 759324

 ( 73 ) BGP Products Operations GmbH, Allschwil (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 05 756764

 ( 73 ) Pantech Corporation, Seoul 06748 (KR)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 05 766064

 ( 73 ) BGP Products Operations GmbH, Allschwil (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 06 405062

 ( 73 ) Sulzer Management AG, Winterthur (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 10 730565

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 21 ) E 11 785651

 ( 73 ) Sulzer Management AG, Winterthur (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 06 807435

 ( 73 ) ZAMBON S.p.A., Bresso (MI) (IT)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 770760

 ( 73 )  INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 1/4, 75013 Paris (FR) Universite d'Evry Val

  d'Essonne 1/4, 91000 Evry (FR) Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 1/4, 75016 Paris (FR)

Université de Paris 1/4, 75006 Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 04 750009

 ( 73 ) BGP Products Operations GmbH, Allschwil (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)
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 ( 21 ) E 13 199885

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 21 ) E 05 735076

 ( 73 ) Shire ViroPharma LLC, Lexington (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 07 731932

 ( 73 ) INOREAL, 22440 PLOUFRAGAN (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 763251

 ( 73 ) Techno-UMG Co., Ltd., Minato-ku, Tokyo (JP)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 710949

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 21 ) E 12 815897

 ( 73 ) Wilmar Trading Pte Ltd, Singapore (SG)

 ( 21 ) E 14 702570

 ( 73 ) Bayer Animal Health GmbH, Leverkusen (DE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 762343

 ( 73 ) Shire ViroPharma LLC, Lexington (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 725080

 ( 73 ) Lonza Solutions AG, Visp (CH)

 ( 21 ) E 14 196822

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 21 ) E 16 155968

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 21 ) E 11 797262

 ( 73 ) Performance Polyamides, SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 815698

 ( 73 ) ERSA GmbH, Wertheim (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 809567

 ( 73 ) Shire ViroPharma LLC, Lexington (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
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 ( 21 ) E 17 177676

 ( 73 ) Shire ViroPharma LLC, Lexington (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 873186

 ( 73 ) Juul Labs International Inc., San Francisco, CA 94107 (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 17 168052

 ( 73 ) I4F LICENSING NV, Hamont-Achel (BE)

 ( 21 ) E 15 724266

 ( 73 ) Sulzer Management AG, Winterthur (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 08 856402

 ( 73 ) Performance Polyamides, SAS, Paris (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 801542

 ( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Dongguan, Guangdong (CN)

 ( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 742315

 ( 73 ) Sulzer Management AG, Winterthur (CH)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 801543

 ( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Guangdong (CN)

 ( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 773748

 ( 73 ) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd., Dongguan, Guangdong (CN)

 ( 74 ) ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1122 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 16 744522

 ( 73 ) Capello S.r.l., Cuneo (CN) (IT)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 07 742075

 ( 73 ) Toko Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha, Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-0022 (JP)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 16 739564

 ( 73 ) Capello S.r.l., Cuneo (IT)

 ( 74 ) Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1146 Budapest, (HU)

A rovat 39 darab közlést tartalmaz. 
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 ( 11 ) E001998

 ( 21 ) E 04 764669

 ( 54 ) Polimer elegy és ennek alkalmazása fröccsöntéssel készülő alkatrészekhez

 ( 73 ) Röhm GmbH, 64295 Darmstadt (DE)

 ( 11 ) E005954

 ( 21 ) E 05 716553

 ( 54 ) Formázómassza nagy időjárás-állósággal rendelkező formatestek számára

 ( 73 ) Röhm GmbH, 64295 Darmstadt (DE)

 ( 11 ) E008398

 ( 21 ) E 05 778617

 ( 54 ) Fémezéssel ellátott biztonsági elem

 ( 73 ) OVD Kinegram AG, 6300 Zug (CH)

 ( 11 ) E012690

 ( 21 ) E 08 163890

 ( 54 ) Csomagolótasak

 ( 73 ) Loparex Germany GmbH & Co. KG, Forchheim (DE)

 ( 11 ) E023869

 ( 21 ) E 11 748356

 ( 54 ) Időjárásálló, javított fényű és törlésállóságú színezett formadarab

 ( 73 )  Evonik Operations GmbH 50%, Essen (DE) Röhm GmbH 50%, 64295 Darmstadt (DE)

 ( 11 ) E023968

 ( 21 ) E 09 780402

 ( 54 ) Poli(met)akrilát vízbázisú folyadék festékekkel történő színezési eljárása és vízbázisú folyadék festékek

 ( 73 ) Röhm GmbH, 64295 Darmstadt (DE)

 ( 11 ) E024025

 ( 21 ) E 09 846970

 ( 54 ) Műanyag formázó készítmények, formák és előállítási eljárások

 ( 73 ) Röhm GmbH, 64295 Darmstadt (DE)

 ( 11 ) E025860

 ( 21 ) E 04 716245

 ( 54 ) Eljárás kiváló optikai tulajdonságokkal rendelkező fényszóró formatestek előállítására

 ( 73 ) Röhm GmbH, 64295 Darmstadt (DE)

 ( 11 ) E030445

 ( 21 ) E 10 744596

 ( 54 ) Eljárás műanyag formázómasszák színezésére

 ( 73 ) Röhm GmbH, 64295 Darmstadt (DE)

 ( 11 ) E031093

 ( 21 ) E 12 786406

 ( 54 ) CTCS-3 szintű fedélzeti automatikus vonatvezető berendezés és vasúti kocsi

 ( 73 ) CRSC Research & Design Institute Group Co., Ltd., Beijing, 100070 (CN)
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 ( 11 ) E041149

 ( 21 ) E 14 796457

 ( 54 ) Címkék és fedő szövetek

 ( 73 ) Loparex Germany GmbH & Co.KG, 91301 Forchheim (DE)

 ( 11 ) E046185

 ( 21 ) E 16 744522

 ( 54 ) Továbbfejlesztett teleszkópos cséve

 ( 73 ) Capello S.r.l., Cuneo (CN) (IT)

 ( 11 ) E047018

 ( 21 ) E 11 738654

 ( 54 ) Vízalapú, folyékony színezéket tartalmazó, hőstabil diszpergáló adalék, poli(met)akrilátok színezésére

 ( 73 ) Röhm GmbH, 64295 Darmstadt (DE)

 ( 11 ) E049750

 ( 21 ) E 14 195688

 ( 54 ) Fedél és ilyen fedéllel ellátott tartály

 ( 73 ) Trivium Packaging Group Netherlands B.V., 7418 AH Deventer (NL)

 ( 11 ) E050397

 ( 21 ) E 19 701543

 ( 54 ) Javított szórási hatékonyságú és javított mechanikai tulajdonságú fénytszóró polimer készítmény

 ( 73 )  Roehm America LLC 1/2, Parsippany, NJ 07054-0677 (US) Röhm GmbH 1/2, 64295 Darmstadt (DE)

 ( 11 ) E050407

 ( 21 ) E 17 724563

 ( 54 ) Forgótömítő szerkezet nyomással aktiválható forgó tömítéssel, valamint forgó tömítés

 ( 73 ) Trelleborg Sealing Solutions Germany GmbH, 70565 Stuttgart (DE)

A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 

Helyreigazítás

 ( 11 ) E050001

 ( 21 ) E 14 174993

 ( 13 ) T9

 ( 54 ) Felhasználói fecskendő berendezés rugalmas tartállyal

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről

 ( 21 )  S 20 00036

 ( 22 )  2020.09.09.

 ( 71 )  ASTRAZENECA AB, SE-151 85 Södertälje, (SE)

 ( 95 )  Szaxagliptin és dapagliflozin-propilén-glikol-hidrát kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E048897

 ( 54 )  Dapagliflozin-propilén-glikol-hidrátot tartalmazó gyógyszerészeti készítmények

 ( 92 )  EU/1/16/1108 2016.07.19

 Engedélyezett termék neve: Qtern - saxagliptin/dapaglifozin

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 21 )  S 20 00037

 ( 22 )  2020.09.16.

 ( 71 )  Ceva Santé Animale SA, FR-33501 Libourne Cedex, 10, avenue de la Ballastiére (FR)

 ( 95 )  Toltrazuril/gleptoferron

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E049950

 ( 54 )  Triazinok Protozoa okozta betegségek kezelésére

 ( 92 )  EU/2/19/235 2019.04.25

 Engedélyezett termék neve: Forceris

 ( 74 )  dr. Csányi Balázs Mihály, 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. I/3. (HU)

 ( 21 )  S 20 00038

 ( 22 )  2020.10.01.

 ( 71 )  The Scripps Research Instittute, 92037 La Jolla, CA, 10550 North Torrey Pines Road (US)

 ( 95 )  Ozanimod vagy egy gyógyászatilag elfogadható sója, különösen ozanimod hidroklorid

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E025984

 ( 54 )  Szfingozin foszfát receptor új modulátorai

 ( 92 )  EU/1/20/1442 2020.05.25

 Engedélyezett termék neve: Zeposia-ozanimod

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 21 )  S 20 00039

 ( 22 )  2020.10.02.

 ( 71 )  BASF SE, D-67056 Ludwigshafen am Rhein, Carl-Bosch-Strasse 38. (DE)

 ( 95 )  Metazaklór és aminopiralid kombinációja

 Termék típusa: Növényvédő szer

 ( 68 )  HU E039870

 ( 54 )  4-Amino-3,6-diklórpiridin-2-karbonsavat tartalmazó herbicid készítmények

 ( 92 )  6300/1448-2/2020 2020.04.16

 Engedélyezett termék neve: Butisan S 500+ Effigo kereskedelmi gyűjtőcsomag

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)
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A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok

 ( 11 )  S000477

 ( 21 )  S 15 00065

 ( 22 )   2015.12.11.  

 ( 73 )   Sun Pharma Global FZE, Sharjah (AE)  

 ( 95 )  Szonidegib vagy gyógyászatilag elfogadható sója, hidrátja vagy szolvátja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E018531  

 ( 54 )   Hedgehog szintézisút modulátor vegyületek és készítmények  

 ( 92 )   EU/1/15/1030 2015.08.18  

  Engedélyezett termék neve: ODOMZO-szonidegib  

 ( 24 )   2027.05.05  

 ( 94 )   2030.08.18  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000478

 ( 21 )  S 20 00004

 ( 22 )   2020.02.03.  

 ( 73 )   Zoetis Services LLC, Parsippany, NJ 07054 (US)  

 ( 95 )  Sarolaner, moxidektin és pirantel embonát kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E045577  

 ( 54 )   Spirociklusos izoxazolint tartalmazó parazitaellenes kombinációk  

 ( 92 )   EU/2/19/243 2019.09.19  

  Engedélyezett termék neve: Simparica Trio  

 ( 24 )   2033.09.05  

 ( 94 )   2034.09.19  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000479

 ( 21 )  S 19 00053

 ( 22 )   2019.12.19.  

 ( 73 )   Medivation Technologies LLC, 94105 San Francisco, California (US)  

 ( 95 )  Talazoparib, adott esetben gyógyászatilag elfogadható só formájában

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E035295  

 ( 54 )   A Poli(ADP-ribóz)-polimeráz (PARP) dihidro-pirido-ftalazinon inhibitorai  

 ( 92 )   EU/1/19/1377 2019.06.24  

  Engedélyezett termék neve: Talzenna  

 ( 24 )   2029.07.28  

 ( 94 )   2034.06.24  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000480

 ( 21 )  S 16 00039

 ( 22 )   2016.10.06.  

 ( 73 )   The Medicines Company, NJ 07054 Parsippany (US)  

 ( 95 )  Oritavancin vagy gyógyszerészetileg elfogadható sója
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 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E027373  

 ( 54 )   Kezelési eljárások oritavancin egyszeri dózisainak alkalmazásával  

 ( 92 )   EU/1/15/989 2015.03.23  

  Engedélyezett termék neve: ORBACTIV  

 ( 24 )   2029.08.30  

 ( 94 )   2030.03.23  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000481

 ( 21 )  S 19 00021

 ( 22 )   2019.04.09.  

 ( 73 )   Merck Canada Inc., Kirkland, Quebec H9H 3L1 (CA)  

 ( 95 )  Doravirin vagy gyógyszerészetileg elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E025336  

 ( 54 )   Nem nukleozid reverz transzkriptáz inhibitorok  

 ( 92 )   EU/1/18/1333 2018.11.26  

  Engedélyezett termék neve: Delstrigo  

 ( 24 )   2031.03.29  

 ( 94 )   2033.11.26  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000482

 ( 21 )  S 19 00022

 ( 22 )   2019.04.09.  

 ( 73 )   Merck Canada Inc., Kirkland, Quebec H9H 3L1 (CA)  

 ( 95 ) Doravirin vagy gyógyszerészetileg elfogadható sója, lamivudin és tenofovir-dizoproxil fumarát

 kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E031785  

 ( 54 )   Gyógyszerészeti kompozíció, amely tartalmaz nem nukleozid reverz transzkriptáz inhibitort  

 ( 92 )   EU/1/18/1333 2018.11.26  

  Engedélyezett termék neve: Delstrigo  

 ( 24 )   2031.03.29  

 ( 94 )   2033.11.26  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 11 )  S000483

 ( 21 )  S 19 00037

 ( 22 )   2019.07.08.  

 ( 73 )   Cosmo Technologies Ltd., Dublin 2 (IE)  

 ( 95 )  Rifamicin SV

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E003653  

 ( 54 )   Orális mikrobaellenes gyógyszerészeti kompozíciók  

 ( 92 )   OGYI-T-23478/01 2019.01.10  

  Engedélyezett termék neve: Relafalk  

 ( 93 )   GB PL08637/0028 2018.12.18  
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  Engedélyezett termék neve: Relafalk  

 ( 24 )   2025.05.04  

 ( 94 )   2030.05.03  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000484

 ( 21 )  S 20 00010

 ( 22 )   2020.05.06.  

 ( 73 )   Bayer CropScience AG, 40789 Monheim (DE)  

 ( 95 )  Fluopiram és foszetil-Al kombinációja

 Termék típusa: Növényvédő szer

 ( 68 )   HU E004183  

 ( 54 ) Egy piridiletilbenzamidszármazékot és egy, a spórák csírázását vagy a micélium növekedését az anyagcsere

  különböző útvonalaira gyakorolt hatással gátló vegyületet tartalmazó fungicid készítmény  

 ( 92 )   6300/229-1/2020 NÉBIH 2020.01.27  

  Engedélyezett termék neve: Luna Care  

 ( 93 )   FR 2180337 2018.09.14  

  Engedélyezett termék neve: Luna Care  

 ( 24 )   2025.02.11  

 ( 94 )   2030.02.10  

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16 (HU)  

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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Kiegészítő oltalmi tanúsítványok időtartam meghosszabbításának megadása

 ( 11 )  S000141

 ( 98 )   2011.11.14.  

  2011.11.14.  

  2011.11.14.  

  2016.06.30.  

  2016.06.30.  

  2018.02.28.  

  2019.10.09.  

  2019.10.09.  

  2019.10.09.  

 ( 73 )   Novartis AG, 4056 Basel (CH)  

 ( 95 )  Eltrombopag

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 227476  

 ( 54 ) Hidrazinszármazék mint thrombopoietin mimetikum, ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények, eljárás előállítására

  és intermedierjei  

 ( 92 )   EU/1/10/612/001-006 2010.03.15  

  Engedélyezett termék neve: Eltrombopag (Revolade)  

 ( 24 )   2021.05.25  

 ( 94 )   2025.09.15  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Növényfajta-oltalmi bejelentések közzététele

 ( 21 ) F 19 00005

 ( 22 ) 2019.03.28.

 ( 13 ) A2

 ( 71 )  Szarvasi Medicago Kft., 5540 Szarvas, Ipartelep út 1. (HU)

 ( 72 )  Tóth Sándorné Dr. Hubai Erzsébet 35%, 5540 Szarvas, Arborétum u. 13. (HU)

 Bobvos Pálné 10%, 5540 Szarvas, Alkotmány u. 20. (HU)

 Breznyik Katalin 25%, 5540 Szarvas, Gárdonyi u. 4. (HU)

 Basilidesné Dr. Tóth Erzsébet 30%, 5540 Szarvas, Arborétum u.10. (HU)

 ( 53 ) ÉVA

 ( 54 ) Szegletes lednek, Lathyrus sativus L.

 ( 55 )

 

1. ábra

 ( 21 ) F 19 00006

 ( 22 ) 2019.03.28.

 ( 13 ) A2

 ( 71 )  Szarvasi Medicago Kft., 5540 Szarvas, Ipertelep u. 1. (HU)

 ( 72 )  Tóth Sándorné Dr. Hubai Erzsébet 30%, 5540 Szarvas, Arborétum u. 13. (HU)

 Molnár Jánosné 10%, 5540 Szarvas, Liszt Ferenc u. 14. (HU)

 Breznyik Katalin 25%, 5540 Szarvas, Gárdonyi u. 4. (HU)

 Basiledesné Dr. Tóth Erzsébet 35%, 5540 Szarvas, Arborétum u. 10. (HU)

 ( 53 ) KATALIN

 ( 54 ) Csicseriborsó, Cicer arietinum L.

 ( 55 )

 

1. ábra

 ( 21 ) F 19 00008

 ( 22 ) 2019.04.05.

 ( 13 ) A2

 ( 71 )  Kanyó Ildikó, 7634 Pécs, Korsó dűlő 2. (HU)

 ( 72 )  Kanyó Ildikó, 7634 Pécs, Korsó dűlő 2. (HU)

 ( 53 ) Continental E.

 ( 54 ) Császárfa, Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

 ( 55 )
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1. ábra

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott növényfajta-oltalmak

 ( 51 )  SRGHM_BIC

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 000295 2020.09.23.

 ( 21 )  F 17 00014

 ( 22 )  2017.12.11.

 ( 40 )  2018.06.28

 ( 71 )  Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 6726 Szeged, Alsó Kikötő sor 9. (HU)

 ( 72 )  dr. Rajki Erzsébet 70%, 6726 Szeged, Anna u. 4. (HU)

 Mózer Gábor 20%, 6430 Bácsalmás, Kinizsi Pál u. 8. (HU)

 dr. Bóna Lajos 10%, 6726 Szeged, Lövölde út 109. (HU)

 ( 53 )  GK BALÁZS

 ( 54 )  Cirok, Sorghum bicolor (L.) Moench

 ( 74 )  Dr. Varga Péter, 6721 Szeged, Madách u. 19. (HU)

 ( 51 )  SRGHM_BIC

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 000296 2020.09.23.

 ( 21 )  F 17 00015

 ( 22 )  2017.12.11.

 ( 40 )  2018.06.28

 ( 71 )  Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 9. (HU)

 ( 72 )  dr. Rajki Erzsébet 70%, 6726 Szeged, Anna u. 4. (HU)

 Mózer Gábor 20%, 6430 Bácsalmás, Kinizsi Pál u. 8. (HU)

 dr. Bóna Lajos 10%, 6726 Szeged, Lövölde út 109. (HU)

 ( 53 )  GK ERIK

 ( 54 )  Cirok, Sorghum bicolor (L.) Moench

 ( 74 )  Dr. Varga Péter, 6721 Szeged, Madách u. 19. (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61B 17/16 (2006.01)

 ( 11 ) 0005195 2020.08.17.

 ( 21 )  U 20 00071

 ( 22 )  2020.04.30.

 ( 73 )  Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)

 ( 72 )  Dr. Antal Márk, Szeged, (HU)

 ( 54 )  Sebészeti körtrepán

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

 ( 57 )
Sebészeti körtrepán (20), amelynek előre meghatározott hosszúságú (L) és külső átmérőjű (D), henger alakú,

üreges teste (22) van, amelynek egyik végén egy fúró profillal rendelkező végrész (24) van kiképezve, míg a

másik végéhez egy szár (26) csatlakozik, ahol a szár (26) szabad végén egy befogó szerszámhoz stabilan

illeszthető befogó csatlakozóelem (28) van, azzal jellemezve, hogy a test (22) és a szár (26) találkozásánál egy, a

test (22) külső átmérőjénél (D) nagyobb külső átmérővel (D’) rendelkező ütközőelem (25) van kiképezve.

 ( 51 ) A61C 8/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005206 2020.09.02.

 ( 21 )  U 20 00098

 ( 22 )  2020.05.29.

 ( 73 )  Dr. Tóth Péter, Székesfehérvár (HU)

 ( 72 )  Dr. Tóth Péter, Székesfehérvár, (HU)

 ( 54 )  Hármas tagolású monoblokk fogászati implantátum

 ( 74 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Hármas tagolású monoblokk fogászati implantátum (10), azzal jellemezve, hogy testtel (10a) és fejrésszel (10c),

valamint a test (10a) és a fejrész (10c) között elhelyezkedő nyakrésszel (10b) rendelkezik, amely test (10a) és

fejrész (10c) külső felületei (12a, 12c) érdesítettek, a nyakrész (10b) külső

felülete (12b) pedig simára polírozott.
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 ( 51 ) A61C 8/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005207 2020.09.02.

 ( 21 )  U 20 00099

 ( 22 )  2020.05.29.

 ( 73 )  Dr. Tóth Péter, Székesfehérvár (HU)

 ( 72 )  Dr. Tóth Péter, Székesfehérvár, (HU)

 ( 54 )  Szögtört monoblokk fogászati implantátum

 ( 74 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Szögtört monoblokk fogászati implantátum (10), azzal jellemezve, hogy egyetlen anyagból kialakított testtel

(10a) és fejrésszel (10c), valamint a test (10a) és a fejrész (10c) között elhelyezkedő nyakrésszel (10b)

rendelkezik, amely test (10a) egy első hossztengely (T1), a nyak- és fejrész (10b, 10c) pedig egy második

hossztengely (T2) mentén helyezkedik el oly módon, hogy az első és második hossztengelyek (T1, T2) egymással

szöget zárnak be, amely implantátum (10) a test (10a) és a nyakrész (10b) határán (40) kialakított, az implantátum

(10) beültetett állapotában az implantátum (10) vestibuláris iránya felé néző vizuális indikátort (30) tartalmaz.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B01F 13/02 (2006.01)
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 ( 11 ) 0005199 2020.08.26.

 ( 21 )  U 19 00240

 ( 22 )  2019.12.12.

 ( 73 )  ORGANICA ZRT., Budapest (HU)

 ( 72 )  Blanc Remy, Stores, (IL)

 Bolgár Andrea, Budapest, (HU)

 Zborovszky Ádám, Őrtilos, (HU)

 ( 54 ) Keverő egység szennyvízkezelő berendezésekben kezelt folyadékok nagyméretű gázbuborékok segítségével

 történő keveréséhez

 ( 74 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 57 )
Keverő egység szennyvízkezelő berendezésekben kezelt folyadékok nagyméretű gázbuborékok segítségével

történő keveréséhez, amelynek felülről zárt, gázteret (46) határoló gázgyűjtő harangja (40), valamint a gázgyűjtő

haranggal (40) együttműködő, közegbevezető nyílást (31) és közegkivezető nyílást (33), valamint a kettő között

elhelyezkedő közegelvezető járatot (32) határoló közegirányító teste (30), továbbá gáznak (1) a gázgyűjtő harang

(40) gázterébe (46) juttatására szolgáló adagolócsonkja (10) van, ahol a közegirányító testnek (30) alaptagja (34)

és az alaptag (34) külső pereme (34b) mentén elhelyezkedő, az alaptag (34) síkjával (AS) 180°-nál kisebb

dőlésszöget (a) bezáró terelőpalástja (35) van, míg a gázgyűjtő harangnak (40) legalább részben a közegirányító

test (30) terelőpalástja (35) fölött elhelyezkedő beterelő felülettel (42) rendelkező gázfogadó tagja (41), és a

gázfogadó tag (41) körül legalább részben körbefutó, a gázfogadó tag (41) folytatásába eső gázbefogó idoma

(43), valamint a gázfogadó tag (41) belső pereme (41a) által körülzárt átbocsátó nyílása (44) van, a gázgyűjtő

harang (40) gázterét (46) a gázfogadó tag (41) és gázbefogó idom (43) együttese által megformált, az

adagolócsonk (10) irányából nyitott, de ellenkező irányból zárt csapdatér (47) alkotja, ahol a közegirányító test

(30) terelőpalástjának (35) külső pereme (35a) a csapdatérbe (47) benyúlóan van elhelyezve, és a csapdatér (46)

legalább egy része az adagolócsonk (10) felől nézve konvex kialakítású, a közegirányító test (30) közegbevezető

nyílása (31) a gázgyűjtő harang (40) gázterével (46) van legalább időleges összeköttetésben, míg a közegirányító

test (30) közegelvezető járata (32) a gázgyűjtő harang (40) gázfogadó tagjának (41) belső pereme (41a) által

körülzárt átbocsátó nyílásba (44) torkollik, a gázbefogó idom (43) pedig az adagolócsonkból (10) kiáramló gáz

(1) útjába van behelyezve, azzal jellemezve, hogy a közegirányító testnek (30) folyadékzáró alaptagja (34) van,

valamint a gázgyűjtő harang (40) átbocsátó nyílása (44) fölé, a gázgyűjtő harang (40) gázfogadó tagjának (41) és

gázbefogó idomának (43) találkozási vonalától (45) távközzel (T) elválasztott gázbuborék formáló elem (20) van

beillesztve, ahol a gázbuborék formáló elem (20) legalább részben ívelt forgástest palástként van kialakítva, és a

gázbuborék formáló elem (20) forgástengelye (22) az alaptag (34) főtengelyével (34a) koaxiális helyzetű,

valamint a gázbuborék formáló elem (20) az alaptag (34) felől nézve domború, továbbá a közegirányító test (30)

terelőpalástja (35) forgástestpalást, és a terelőpalást (35) forgástengelye (35b) az alaptag (34) főtengelyével (34a)

koaxiális helyzetű, valamint a terelőpalást (35) által körülzárt, az alaptag (34) főtengelyére (34a) merőleges

keresztmetszeteinek mérete a terelőpalást (35) külső peremétől (35a) az alaptag (34) irányában monoton

csökkenő nagyságú, a gázg3níjtő harang (40) gázfogadó tagjának (41) beterelő felülete (42) forgástestpalást, és a

beterelő felülete (42) által körülzárt, a gázgyűjtő harang (40) főtengelyére (40a) merőleges keresztmetszeteinek

mérete pedig legalább az átbocsátó nyílás (44) környezetébe eső részén a gázfogadó tag (41) és gázbefogó idom

(43) találkozási vonalától (45) az átbocsátó nyílás (44) irányában monoton csökkenő nagyságú.

 ( 51 ) B05D 1/18 (2006.01)
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B21L 11/10 (2006.01)

E01D 22/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005202 2020.09.01.

 ( 21 )  U 20 00046

 ( 22 )  2020.03.17.

 ( 73 )  M.L.S. Magyarország Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 72 )  Józsa Márton Miklós, Budapest, (HU)

 Sárközi Krisztián, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Eszközkészlet lánchíd láncszemeinek merítéses felületkezelésére

 ( 74 )  Kiss János József, Budapest

 ( 57 )
Eszközkészlet lánchíd láncszemeinek merítéses felületkezelésére, azzal jellemezve, hogy kilevegőztető csapokkal

(4) ellátott merev felső zárólemeze (1), feltöltő csapokkal (5) ellátott merev alsó zárólemeze (2), tömítése (8) és a

zárólemezeket (1, 2) a tömítéssel (8) láncszem (1) egyenes szakaszára rászorító hevederei (9) vannak és a

zárólemezeknek (1, 2) a láncszem (1) kör alakú láncfejére feltámaszkodó két szemközti végük ívesen van

kialakítva.

 ( 51 ) B23K 9/133 (2006.01)

 ( 11 ) 0005196 2020.08.19.

 ( 21 )  U 19 00194

 ( 22 )  2019.10.09.

 ( 73 )  Fortrans Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Forgács Péter, Szentendre, (HU)

 ( 54 )  Fogaskerekes huzaltoló készülék

 ( 57 )
Fogaskerekes huzaltoló készülék (1), amely továbbító fogaskereket (2), lezáró csavart (15), nyomó fogaskereket

(3), rögzítő csavart (16), hornyot (4), huzaltoló házat (6), hajtómotort (7), kengyelt (8), kengyel rugót (9),

nyomásbeállító kart (10), kimenő szál vezetőt (11), és bemenő szál vezetőt (12) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy

a továbbító fogaskerék (2) fej köre által határolt fogazott felületén kialakított, horonnyal (4) rendelkező továbbító

fogaskerék (2) közvetlenül, forgatónyomaték-átadó módon kapcsolódik a továbbító fogaskerék (2) fogazási

méreteivel azonos, horony (4) nélküli nyomó fogaskerékhez (3).
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 ( 51 ) B60C 23/06 (2006.01)

 ( 11 ) 0005198 2020.08.25.

 ( 21 )  U 19 00189

 ( 22 )  2019.10.03.

 ( 73 )  Energiatudományi Kutatóközpont, Budapest (HU)

 ( 72 )  Radó János 60%, Pécs, (HU)

 Volk János 25%, Budapest, (HU)

 Nagy Attila 15%, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Jármű gumiabroncs menetdinamikai állapotát mérő eszköz

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Jármű gumiabroncs menetdinamikai állapotát mérő eszköz, amely a gumiabroncs belsejében, deformációra képes

hordozón van rögzítve, és önmagában ismert külső jelfeldolgozóval van vezeték nélküli kapcsolatban, azzal

jellemezve, hogy a gumiabroncs (10) oldalfalában, a hordozón (4), fészek (8) van kiképezve, amelyben

áramforrással ellátott nyomtatott áramkörhöz (1), fém alátéten (2) át csatlakozó, tokozatban (6) elhelyezett,

háromdimenziós elektronikus erőmérő érzékelője (3) van, a fészek (8) pedig vulkanizálható nyersgumi borítással

(9) van lezárva, amely gyűrűn (7) keresztül a tokozathoz (6) csatlakozik és a háromdimenziós elektronikus

erőmérő érzékelő (3) tokozata (6) és a nyersgumi borítás (9) között pedig légrés (5) van.

 ( 51 ) B62J 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005174 2020.06.18.

 ( 21 )  U 19 00140

 ( 22 )  2019.07.17.

 ( 73 )  Konrád István, Érsekcsanád (HU)
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 ( 72 )  Konrád István, Érsekcsanád, (HU)

 ( 54 )  Kerékpárülés

 ( 74 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 57 )
Kerékpárülés, mely tartalmaz egy fenéktámaszt (1), amelyhez egy-egy visszatérítő rugó és csuklós kapcsolat

kapcsol kétoldalt egy-egy combtámaszt (2), azzal jellemezve, hogy a fenéktámasznak (1) van orra (3), a csuklós

kapcsolatok zsanérok (5), és a visszatérítő rugók laprugók (4), továbbá a kerékpárülésnek a fenéktámasz (1)

aljához kapcsolódó, nyeregcsőrögzítővel (10) ellátott tartószerkezete (9) van.

 ( 51 ) B67D 7/80 (2010.01)

 ( 11 ) 0005194 2020.08.13.

 ( 21 )  U 20 00056

 ( 22 )  2020.04.06.

 ( 73 )  Clearwater Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 72 )  Bartos László 45%, Dunakeszi,, (HU)

 Jeszenői Miklós Gyula 45%, Budapest, (HU)

 Tóth András 10%, Dunakeszi, (HU)

 ( 54 )  Folyamatos kiadagolású italadagoló készülék

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

 ( 57 )
Folyamatos kiadagolású italadagoló készülék, amely tartalmaz

- víztartályt (1),

- a víztartályhoz (1) vízvezetéken (6) keresztül, egy vízpumpa (5) közbeiktatásával csatlakoztatott szénsavazó

tartályt (7),

- a szénsavazó tartályhoz (7) visszacsapó szeleppel (12), nyomáscsökkentővel (11) és gáznyomás-érzékelővel

(13) ellátott gázvezetéken (14) keresztül csatlakoztatott CO  tartályt (10),
2

- a szénsavazó tartályhoz (7) csatlakozó, adagolószeleppel (22) ellátott szódavízkivezető csövet (21),

- folyadékszint-érzékelőket (3, 19, 20), valamint

- a folyadékszint-érzékelők (3, 19, 20) jeleit fogadó és legalább az adagolószelepet (22) és a vízpumpát (5)

vezérlő vezérlőegységet (15),

azzal jellemezve, hogy

- a víztartályt (1) oldalról egy hűtőberendezéshez (26) csatlakozó hűtőcsövek (27) veszik körül, és a víztartály (1)

kívül hőszigeteléssel (29) van ellátva;

- a szénsavazó tartály (7) a víztartály (1) mellett van elrendezve és kívül szintén hőszigeteléssel (30) van ellátva;

- a víztartály (1) és a szénsavazó tartály (7) között olyan, hővezető anyagból készült hűtőtömb (28) van

elhelyezve, amely egyik oldalán a víztartály (1) hűtőcsöveihez (27), másik oldalán közvetlenül a szénsavazó

tartály (7) oldalfalához illeszkedik.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01B 25/22 (2006.01)

 ( 11 ) 0005204 2020.09.01.

 ( 21 )  U 19 00086

 ( 22 )  2019.05.14.

 ( 73 )  LOG-X Systems Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Nagy Attila, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Rendszer síngerendák összekapcsolására

 ( 74 )  Erkel András, Budapest

 ( 57 )
Rendszer síngerendák összekapcsolására, ahol síngerendák (1) felső övlemezén (2) a síngerendák (1) hossza

mentén húzódó vályú (7), a síngerendák (1) gerinclemezében (3) csatorna (6) és a síngerendák (1) felső és alsó

övlemezében (2) a síngerendák (1) hossza mentén húzódó átmenő lyukak (5) vannak kialakítva, azzal jellemezve,

hogy a síngerendák (1) összehúzására szolgáló összekötő elem van a síngerenda (1) gerinclemezén (3)

keresztirányban kialakított gerinckivágásban (4) elrendezve valamint a síngerendák (1) összehúzására szolgáló

összekötő elem egy jobbmenetes (12), balmenetes (11) csavar (9), ahol a csavar (9) balmenetes (11) egyik vége

az egyik síngerenda (1) gerinclemezén (3) keresztirányban kialakított gerinckivágásban (4) elhelyezett tuskó (8)

balmenetes (11) furatába (14), a csavar (9) jobbmenetes (12) másik vége a másik síngerenda (1) gerinclemezén

(3) keresztirányban kialakított gerinckivágásban (4) elhelyezett tuskó (8) jobbmenetes (12) furatába (14), a

síngerendák (1) csatornáin (6) átmenően van behajtva.

 ( 51 ) E01C 9/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005208 2020.09.03.
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 ( 21 )  U 18 00189

 ( 22 )  2018.10.17.

 ( 73 )  Federal Signal Vama, S.A.U., Vilassar de Dalt, Barcelona (ES)

 ( 72 )  Munoz García Juan José, Vilassar de Dalt, Barcelona, (ES)

 ( 54 )  Útakadály-rendszer járművek haladásának szabályozására

 ( 30 ) 201731452 2017.11.28. ES

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

 ( 57 )
Útakadály-rendszer járművek haladásának szabályozására, azzal jellemezve, hogy egy vagy több modulból (1)

van kialakítva, amely tartalmaz:

- első helyzet, és második helyzet között mozgatható legalább egy hosszanti tengelyt (5), és

- a hosszanti tengely (5) mentén elhelyezkedő számos tüskét (7),

- a legalább egy hosszanti tengelyt (5) az első és a második helyzetek közül kiválasztott helyzetbe forgató

szerkezetet, ahol a hosszanti tengely (5) első helyzetében a tüskék (7) rejtett helyzetben vannak a modulban (1),

és a második helyzetben kiállnak abból,

- a legalább egy hosszanti tengelyt (5) forgató szerkezetet működtető egységet (12).

 ( 51 ) E02D 29/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0005200 2020.08.31.

 ( 21 )  U 20 00082

 ( 22 )  2020.05.11.

 ( 73 )  Gillich László, Balatonalmádi (HU)

 ( 72 )  Gillich László, Balatonalmádi, (HU)

 ( 54 )  Utószilárduló anyagból készült, javított állékonyságú talpas támfalelem

 ( 57 )
Utószilárduló anyagból készült, javított állékonyságú talpas támfalelem, amelynek homlokfelülettel (11),

hátfelülettel (12), alsó támaszkodó-felülettel (13) és felső határoló-felülettel (14) körülvett homlokteste (10),

külső oldalfelülettel (31), belső oldalfelülettel (32), alsó támaszkodófelülettel (33) és felső tetőfelülettel (34)

határolt hátfaltesttel (30), továbbá a homloktest (10) hátfelülete (12) és a hátfaltest (30) belső oldalfelülete (32)

között elhelyezkedő, a homloktestet (10) és a hátfaltestet (30) egymással összekötő legalább egy darab

támasztóbordája (20) van, és a homloktest (10) hátfelülete (12), valamint a hátfaltest (30) belső oldalfelülete (32)

a támasztóborda (20) segítségével távközzel (T) van egymástól elválasztva, továbbá a homloktest (10) alsó

támaszkodófelületének (13) legalább egy része, és a hátfaltest (30) alsó támaszkodó-felületének (33) legalább egy

része egyazon támaszkodó-síkban (S) van elrendezve, a hátfaltest (30) felső tetőfelületét (34) hordozó fogadósík

(FS) és a támaszkodó-sík (S) pedig egymással párhuzamos helyzetű, azzal jellemezve, hogy a támfalelem (1) a

hátfaltesthez (30) és/vagy a támasztóbordához (20) csatlakozó legalább egy erősítő idommal (60) van ellátva, és

az erősítő idom (60) a hátfaltest (30) felső tetőfelületén (34) túlnyúló ütközőszervvel (40) van társítva, ahol a
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támfalelem (1) minden támaszkodó síkra (S) merőleges helyzetű, és homloktest (10) - hátfaltest (30) irányú

keresztmetszetében, az ütközőszervnek (40) a hátfaltest (30) külső oldalfelülete (31) felé néző hátsó

támaszfelülete (41), valamint a homloktest (10) hátfelületének (12) és a támasztóborda (20) felső

támasztó-felületének (24) találkozási vonala (16) közötti távolság (FT) legfeljebb akkora, mint a homloktest (10)

homlokfelületének (11) az alsó támaszkodó-felület (13) mentén futó pereme (11a) és a hátfaltest (30) belső

oldalfelületének (32) a támaszkodó síkba (S) eső határoló pereme (32a) közötti távolság (AT).

 ( 51 ) E04H 6/08 (2006.01)

 ( 11 ) 0005201 2020.08.31.

 ( 21 )  U 19 00244

 ( 22 )  2019.12.16.

 ( 73 )  Serfőző István 40%, Győr (HU)

 Serfőző Péter 30%, Győr (HU)

 Szombati Serfőző Eszter 30%, Győr (HU)

 ( 72 )  Serfőző István 40%, Győr, (HU)

 Serfőző Péter 30%, Győr, (HU)

 Szombati Serfőző Eszter 30%, Győr, (HU)

 ( 54 )  Előregyártott építőelem együttes parkolóházak létrehozására

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Előregyártóit építőelem együttes parkolóházak létrehozására, amelynek oszloptagjai (11, 12), továbbá az

oszloptagokkal (11, 12) összeköttetésben álló tartógerendái (20), valamint a tartógerendákon (20) nyugvó

födémszerkezete (30) van, azzal jellemezve, hogy két-két darab oszloptagból (11,12) és azokat egymással

összekötő keretgerendából (13) álló, egyetlen előregyártóit egységet képező terhelésfelvevő kerettestek (10)

vannak kialakítva, az egy kerettesthez (10) tartozó oszloptagok (11, 12) keretgerenda (13) felőli felső végük (11a,

12a) környezetében, az oszloptagok (11, 12) oldalfelületéből (11b, 12b) a keretgerenda (13) hossztengelyének

(13a) irányában kiálló legalább egy darab tartónyúlvánnyal (14, 15) vannak kiegészítve, ahol a tartónyúlványok

(14, 15) felső síkja (14a, 15a) a keretgerenda (13) támasztófelületétől (13b) távközzel (T) van visszaállítva, a

tartógerendák (20) legalább egy része pedig a tartónyúlványokra (14, 15) van ráfektetve.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F21S 11/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005173 2020.06.18.

 ( 21 )  U 19 00126

 ( 22 )  2019.06.29.

 ( 73 )  Szeverinszki István Attila, Budapest (HU)

 ( 72 )  Szeverinszki István Attila, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Statikus természetes fényvezető

 ( 57 )
Statikus természetes fényvezető, ami áll legalább egy rögzített helyzetű fénygyűjtőből (1), ahhoz optikailag

csatolt fényvezető csatornából (2) és legalább egy fényszóró egységből (10), azzal jellemezve, hogy a fénygyűjtő

(1) felülnézetében legyező formájú, a fénygyűjtőnek (1) van egy alsó határoló felülete (9) és felső határoló

felülete (4) és egy ezeket elölről bezáró gömb gyűjtőfelülete (5), az alsó határoló felülete (9) és a felső határoló

felület (4) egymással hegyesszöget zár be, a fénygyűjtő (1) szűkülő végéhez anyagfolytonosan csatlakozik a

fényvezető csatorna (2), a fénygyűjtő (1) anyaga átlátszó műanyag, előnyösen plexi, a fényvezető csatorna (2)

tömör, átlátszó anyagú rúd, a fényvezető csatorna (2) végéhez kapcsolódik a fényszóró egység (10).

 ( 51 ) F41B 7/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005203 2020.09.01.

 ( 21 )  U 20 00006

 ( 22 )  2020.01.23.

 ( 73 )  ATLAS Group International Zrt., Budapest (HU)

 ( 72 )  Istvánovics Mihály, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Muzeális ismétlő fegyver nem halálos lövedék ellövésére

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

 ( 57 )
Muzeális ismétlő fegyver nem halálos lövedék ellövésére, amelynek fegyverteste (1), ehhez kapcsolt és adott

hossztengelyt meghatározó fegyvercsöve (5), elsütő billentyűje (10), ezzel összekapcsolt, az elsütő billentyű

meghúzásával kioldott zárszerkezete (9), riasztó töltények (8) tárolására alkalmas cserélhető szekrénytára (13), a

szekrénytár (13) felett és előtt kialakított töltényűr része (7) van, azzal jellemezve, hogy a fegyvercső (5) alatt

több gömblövedék (3) egymás mögötti elhelyezésére csőtár (12) van, aminek hátsó része és a fegyvercső (5)

hátsó része között üreg (15), és ebben a fegyvercső (5) és a csőtár (12) közötti elmozdulásra megvezetett, alsó és

felső stabil helyzettel rendelkező lövedékemelő (2) van, aminek egy gömblövedéket (3) fogadó ürege van, a

lövedékemelő (2) alsó stabil helyzetében annak ürege a csőtár (12) belső végével egybenyílik, és a csőtár (12)

elülső részében rugós feszítő elem (4) van, és a lövedékemelő (2) valamint az elsütő billentyű (10) között a

lövedékemelőt (2) az elsütő billentyű (10) két helyzetétől függően az említett két stabil helyzet egyikébe illetve
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másikába mozdító mechanizmus van, és a lövedékemelő (2) felső stabil állapotában annak ürege a fegyvercső (5)

hátsó részének a folytatásába esik, és a töltényűr (7) vége, valamint a lövedékemelő (2) emelt, második stabil

helyzete között a fegyvertestben (1) átömlő furat (6) van, amelynek átmérője kisebb a fegyvercső (5) belső

átmérőjénél, és kisebb a riasztó töltény (8) átmérőjénél.

 ( 51 ) F41J 5/00 (2006.01)

G08B 5/36 (2006.01)

 ( 11 ) 0005205 2020.09.02.

 ( 21 )  U 19 00121

 ( 22 )  2019.06.25.

 ( 73 )  Thomas Hierl, Nürnberg (DE)

 ( 72 )  Thomas Hierl, Nürnberg, (DE)

 ( 54 )  Elektromos jelzőberendezés lőpályához, valamint ilyen jelzőberendezést tartalmazó célelrendezés

 ( 30 ) 202018103584.3 2018.06.25. DE

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Információk megjelenítésére alkalmas jelzőberendezés lézeres lőpályához azzal jellemezve, hogy a

jelzőberendezés (4) egyedi LED-ekből (12) áll, tartalmaz egy, a jelzőberendezésbe (4) integrált vezérlőegységet

(9), amely vezérlőegység (9) jelkapcsolatban van egy lézerlövést érzékelő céltáblával (2) és egy

világosságérzékelővel, a jelzőberendezés (4) tartalmaz továbbá egy, szintén a jelzőberendezésbe (4) integrált

időadót (10), egy akusztikus jelzőelemet, valamint legalább egy, a jelzőberendezést (4) alkotó LED-ek (12) egy

csoportjából álló, a vezérlőegységgel (9) jelkapcsolatban lévő világítómezőt (8) és legalább egy, a

jelzőberendezést (4) alkotó LED-ek (12) egy további csoportjából álló kijelző-mezőt (11).
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 1/14 (2006.01)

G01N 1/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005193 2020.08.12.

 ( 21 )  U 19 00217

 ( 22 )  2019.11.13.

 ( 73 )  AQUA-TERRA LAB Kft., Veszprém (HU)

 ( 72 )  Dr. Cserfalvi Tamás 60%, Budapest, (HU)

 Balogh Sándor 20%, Budapest, (HU)

 Hencz László 20%, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Kapcsolási elrendezés nagyobb vízmélységű felszíni vizek mederfelszínéről történő mintavételre

 ( 74 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 57 )
Kapcsolási elrendezés nagyobb mélységű felszíni vizek mederfelszínéről történő mintavételre, azzal jellemezve,

hogy gördülő elemekkel (20) és kapaszkodó elemekkel (23) ellátott önjáró mederfenéki egysége (1) van,

amelyhez egy meghajtó motor egység (2) kapcsolódik, a meghajtó motor egység (2) egy összekötő, védő csővel

(4), egy flexibilis csatlakozó elemen (1b) keresztül, egy horgonyoszlophoz (3) elfordulásra képesen van

csatlakoztatva, a horgonyoszlop (3) egy talppal (6) van ellátva, egy leszúrótüskével (15) rögzített pozícióban, az

önjáró mederfenéki egységhez (1) egy emelőkarral (1d) mintavevő harang (le) kapcsolódik, amely egy

mintaszivattyúval (12a) van összekapcsolva egy mintaszállító cső (5a) által, a mintaszivattyú (12a) egy

mintaszállító csövei (5b) kapcsolódik egy mintafogadó tartályhoz (8), amely egy motoros csapon (9) keresztül

egy mintatárolóhoz (10) van csatlakoztatva egy mintaszállító csővel (5c), a mintafogadó tartály (8) egy

vákuumcsövei (13) egy vákuumszivattyúhoz (12b) csatlakozik, míg az önjáró mederfenéki egység (1) egy

hidraulika csövei (17) kapcsolódik egy hidraulika szivattyúhoz (16), egy vezérlő egységgel (11) van, amely

villamos vezetékekkel (14 a-e) össze van kapcsolva a mintaszivattyúval (12a), meghajtó motor egységgel (2), a

hidraulika szivattyúval (16), a motoros csappal (9) és a vákuumszivattyúval (12b).

 ( 51 ) G01N 1/14 (2006.01)

G01N 1/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005192 2020.08.12.

 ( 21 )  U 19 00216

 ( 22 )  2019.11.13.

 ( 73 )  AQUA-TERRA LAB Kft., Veszprém (HU)

 ( 72 )  Dr. Cserfalvi Tamás 60%, Budapest, (HU)

 Balogh Sándor 20%, Budapest, (HU)

 Hencz László 20%, Budapest, (HU)
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 ( 54 )  Kapcsolási elrendezés felszíni vizek mederfelszínéről történő mintavételre

 ( 74 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 57 )
Kapcsolási elrendezés felszíni vizek mederfelszínéről történő mintavételre, azzal jellemezve, hogy gördülő

elemekkel (20) és kapaszkodó elemekkel (23) ellátott önjáró mederfenéki egysége (1) van, amely flexibilis

meghajtás-csatlakozó elemen (1a) keresztül egy esőtengellyel (4) kapcsolódik egy meghajtó motor egységhez (2)

egy flexibilis meghajtás-csatlakozó elem (1b) közbeiktatásával, a meghajtó motor egység (2) egy

horgonyoszlophoz (3) elfordulásképesen van csatlakoztatva és egy magasságbeállító elemmel (7) van ellátva, a

horgonyoszlop (3) egy talppal (6) van ellátva, egy leszúrótüskével (15) rögzített pozícióban, az önjáró

mederfenéki egységhez (1) egy emelőkarral (1d) mintavevő harang (1e) kapcsolódik, amely egy

mintaszivattyúval (12a) van összekapcsolva egy mintaszállító cső (5a) által, a mintaszivattyú (12a) egy

mintaszállító csövei (5b) kapcsolódik egy mintafogadó tartályhoz (8), amely egy motoros csapon (9) keresztül

egy mintatárolóhoz (10) van csatlakoztatva egy mintaszállító csövei (5c), a mintafogadó tartály (8) egy

vákuumesővel (13) egy vákuumszivattyúhoz (12b) csatlakozik, míg az önjáró mederfenéki egység (1) egy

hidraulika csövei (17) kapcsolódik egy hidraulika szivattyúhoz (16), továbbá egy vezérlő egységgel (11) van

ellátva, amely villamos vezetékekkel (14 a-e) össze van kapcsolva a mintaszivattyúval (12a), meghajtó motor

egységgel (2), a hidraulika szivattyúval (16), a motoros csappal (9) és a vákuumszivattyúval (12b).

 ( 51 ) G21F 5/015 (2006.01)

G21F 5/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0005191 2020.08.07.

 ( 21 )  U 19 00149

 ( 22 )  2019.08.06.

 ( 73 )  Hadas Tamás, Budapest (HU)

 ( 72 )  Hadas Tamás, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Többcélú készülék radioaktív anyagok formulálásához

 ( 74 )  PATINORG KFT., Budapest

 ( 57 )
Többcélú készülék radioaktív anyagok formulálásához, amely házat (10), a házhoz (10) erősített és alapeszköz (1)

rögzítésére alkalmas eszköz-befogó részegységet (20), mozgató részegséget (30), valamint a mozgató

részegységhez (30) csatlakoztatott mozgás-átalakító részegséget (40) tartalmaz, ahol a mozgás-átalakító részegség

(40) dugattyúrúd-befogószerkezet (50) közbeiktatásával az alapeszköz (1) dugattyúrúdjával (la) van mozgásátadó

összeköttetésben, a mozgató részegségnek (30) léptető motorja (31), míg a mozgás-átalakító részegségnek (40)

menetes rúdja (41) van, a léptetőmotor (31) forgótengelye (32) pedig áthajtó-részegység (33) útján van a

mozgás-átalakító részegség (40) menetes rúdjával (41) nyomatékátadó kapcsolatban, azzal jellemezve, hogy a

mozgásátalakító részegség (40) az egyik menetes rúd (41) mellett legalább még egy menetes rúddal (42),

valamint a menetes rudakkal (41, 42) nyomatékátadó összeköttetésben álló szánnal (43) van kiegészítve, a háznak

(10) egyik hordozóteste (11) és attól távközzel (T) elhelyezett másik hordozóteste (12) van, és a szán (43) a ház

(10) hosszanti főtengelyének (13) irányában elcsúsztathatóan, a ház (10) egyik hordozóteste (11) és a ház (10)
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másik hordozóteste (12) közé van beillesztve, a szánnak (43) a ház (10) hosszanti főtengelyével (13) párhuzamos

hossztengelyű (44a), és a szánon (43) átvezetett legalább két darab belsőmenetes hüvelye (44) van, az egyik

menetes rúd (41) az egyik belsőmenetes hüvelyen (44), míg a másik menetes rúd (42) a másik belsőmenetes

hüvelyen (44) van átvezetve, az egyes menetes rudak (41, 42) egyik vége (41a, 42a) a ház (10) egyik hordozó

testébe (11), míg másik vége (41b, 42b) a ház (10) másik hordozótestébe (12) van elforgathatóan beillesztve, a

menetes rudaknak (41, 42) a másik hordozótest (12) környezetében lévő mozgásátvevő szakaszán (41c, 42c) az

áthajtó-részegységhez (33) tartozó egyik áthajtó elemek (33a) vannak rögzítve, míg az áthajtó-részegységhez (33)

tartozó, és az egyik áthajtó elemekkel (33a) együttműködő másik áthajtó elem (33b) a mozgató részegség (30)

léptetőmotorjának (31) forgótengelyéhez (32) van hozzáerősítve, továbbá az eszköz-befogó részegységnek (20)

legalább egy tengelytagja (21), egyik mozgásszabályozó-eleme (22), másik mozgásszabályozó-eleme (23),

reteszelő-szerve (24), támasztóidoma (25) és a feszítő eleme (26) van, és a ház (10) egyik hordozótestében (11),

vagy annak környezetében elhelyezett tartótestben (14) legalább egy darab kibontás (15) van kialakítva, a

tengelytag (21) a kibontáson (15) van elmozdíthatóan átvezetve, az egyik mozgásszabályozó-elem (22) a

kibontásba (15) van beillesztve, az egyik mozgásszabályozó-elemmel (22) együttműködő másik

mozgásszabályozó-elem (23) a tengelytagon (21) van kialakítva, továbbá a reteszelő-szerv (24) a tengelytagnak

(21) az egyik hordozótest (11) környezetébe eső külső végénél (21a), az egyik hordozótest (11) külső oldala (11a)

felől van a tengelytaghoz (21) rögzítve, míg a támasztóidom (25) a tengelytagnak (21) az egyik hordozótest (11)

belső oldalán (11b) túlnyúló belső vége (21b) környezetében van a tengelytagon (21) elhelyezve, és a feszítő elem

(26) a támasztóidom (25) és a ház (10) egyik hordozóteste (11) vagy a tartótest (14) közé van beillesztve, az

alapeszköz (1) dugattyúrúdjához (1a) csatlakoztatható dugattyúrúd-befogószerkezet (50) pedig a szánnak (43) a

ház (10) egyik hordozóteste (11) felé eső külső oldalán (43a) van elhelyezve.

H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H04B 1/06 (2006.01)

 ( 11 ) 0005184 2020.07.01.

 ( 21 )  U 19 00205

 ( 22 )  2019.10.24.

 ( 73 )  Koncsos Sándor, Gyöngyös (HU)

 ( 72 )  Koncsos Sándor, Gyöngyös, (HU)

 ( 54 )  Állítható méretű tároló elem nyomtatott áramköri kártyák tárolására

 ( 74 )  Király György, Budapest
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 ( 57 ) Állítható méretű tároló elem nyomtatott áramköri kártyák tárolására, amely fedőlappal és két, egymással szemben

lévő oldalán távtartó rudakkal, alul és felül egymáshoz rögzített oldalfalakkal van ellátva, az oldalfalak legalább

egyike pozicionáló oldalfal, amely a tároló elem alsó síkjával és egymással párhuzamosan kialakított vájatokból

álló sínpályákkal van ellátva, azzal jellemezve, hogy a tároló elem (1) alsó felületéhez alsó keret (4) van rögzítve,

amely két oldalszelvényből (10) és az oldalszelvények (10) rögzítését és egymástól vett távolsági méretét

meghatározó alsó vezető rudakból (11) van összeállítva, az oldalfalakon (6) belül belső oldallap (12) van

elhelyezve, a belső oldallap (12) alsó és felső széleinél alsó vezető hüvelyek (13) és felső vezető hüvelyek (14)

vannak elhelyezve, az alsó vezető rudak (11) az alsó vezető hüvelyeken (13) keresztül vannak az

oldalszelvényekhez (10) rögzítve, a felső távtartó rudak (5) a felső vezető hüvelyeken (14) keresztül vannak az

oldalfalak (6) felső széléhez rögzítve, továbbá a belső oldallap (12) pozicionáló oldalfal (7) felé néző oldalán,

szintén az alsó keret (4) síkjával és egymással párhuzamosan a pozicionáló oldalfalon (7) kialakított sínpályákkal

(9) megegyező kialakítású és azokkal azonos magasságban elhelyezett vájatokkal (8) ellátott sínpályák (9) vannak

kialakítva.

A rovat 20 darab közlést tartalmaz. 
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Megadott formatervezési mintaoltalmak

11. OSZTÁLY - DÍSZTÁRGYAK

 ( 11 ) 0092797 2020.10.02

 ( 21 )  D 19 00115

 ( 22 )  2019.11.26.

 ( 72 )  Bereznai Miklósné, 1066 Budapest, Weiner Leó u. 12. 3. em. 30. (HU)

 ( 73 )  Bereznai Miklósné, 1066 Budapest, Weiner Leó u. 12. 3. em. 30. (HU)

 ( 74 )  Dr. Kiss Szabolcs Károly, 1132 Budapest, Váci út 28. félemelet 2. (HU)

 ( 54 )  Kerámia dísztárgyak

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 7/1. ábra

 

 10/1. ábra

 

 13/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 5/1. ábra

 

 8/1. ábra

 

 11/1. ábra

 

 14/1. ábra

 

 3/1. ábra

 

 6/1. ábra

 

 9/1. ábra

 

 12/1. ábra

 

 15/1. ábra
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 16/1. ábra

 

 19/1. ábra

 

 22/1. ábra

 

 25/1. ábra

 

 28/1. ábra

 

 17/1. ábra

 

 20/1. ábra

 

 23/1. ábra

 

 26/1. ábra

 

 29/1. ábra

 

 18/1. ábra

 

 21/1. ábra

 

 24/1. ábra

 

 27/1. ábra

 ( 51 )  11-02

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.
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Formatervezési mintaoltalom megújítása

 ( 11 )  0092264

 ( 21 )  D 15 00054

 ( 22 )  2015.03.30.

 ( 54 )  Kis, egyedényes alkohollepárló berendezés

 ( 11 )  0092266

 ( 21 )  D 15 00056

 ( 22 )  2015.03.30.

 ( 54 )  Négyes tagozódású alkohollepárló berendezés

 ( 11 )  0092278

 ( 21 )  D 15 00055

 ( 22 )  2015.03.30.

 ( 54 )  Hármas tagozódású alkohollepárló berendezés

 ( 11 )  0092294

 ( 21 )  D 15 00065

 ( 22 )  2015.04.22.

 ( 54 )  Nyomtatvány

 ( 11 )  0092378

 ( 21 )  D 15 00074

 ( 22 )  2015.04.28.

 ( 54 )  Buszváró pavilon

 ( 11 )  0092458

 ( 21 )  D 15 00143

 ( 22 )  2015.09.29.

 ( 54 )  Madzaggal kinyitható-összehajtható hordozható szék

A rovat 6 darab közlést tartalmaz.
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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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2358



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
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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
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 ( 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
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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.

 ( 210 ) M 20 02208

 ( 220 ) 2020.07.29.

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

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

  

( 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,
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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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2404



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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2408



(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-,
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 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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  232.532

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 02157

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  Kristóf Margit, Páty (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  232.533

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 02618

 ( 220 )  2020.09.03.

 ( 732 )  Juhász Csaba, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  228.909

 ( 151 )  2019.09.06.

 ( 210 )  M 16 01406

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  Heim Pál Gyermekkórház, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mac'era Bt., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 ( 111 )  231.354

 ( 151 )  2020.10.08.

 ( 210 )  M 19 01449

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  DOX TV Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Germus & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs

hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és

konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok

kiadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online

kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten; reklámanyagok

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok

megjelentetése; reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása;

közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo

leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; reklámozás; telekommunikációs vagy

elektronikus úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési

ösztönzés; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos

reklámozás, hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs
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hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián,

főként interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon

keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a

telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;

mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő

hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások

értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes

hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes

reklámozási szolgáltatások; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online

promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és

tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti

szolgáltatások; televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok

szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok

gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok

készítése; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;

televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési

promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója

[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok

osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások

lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;

reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2431



forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési, marketing és promóciós szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások; ügynökségek rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [pr] konzultáció; franchise-oknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós

árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós

menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és

kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt marketing szolgáltatások; grafikus

reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró

médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási

szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub

szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások

italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos

üzleti konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő

szolgáltatások; márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; piackutatási

adatkinyerési szolgáltatások; reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások;

belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése;

termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok

készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

 38    Vezeték nélküli, elektronikus képtovábbítás; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;
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vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

eíektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy videó közvetítés

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;

elektronikus hirdetések (távközlés); rádiós és televíziós programok közvetítése; filmek műholdas sugárzása;

filmek televíziós sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas

közvetítése; pénzügyi információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás;

információk sugárzása televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat

útján; műholdas műsorszórás; rádiós és televíziós programok közvetítése; teleshopműsorok közvetítése; műholdas

közvetítés; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádióadás; videó- és audioműsorok közvetítése az

interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval

kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási

szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését

nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;

televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a

műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok

működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;

szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések

üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes

hálózaton keresztül; üzenetek és adatok közvetítése elektronikus átadással; szimultán televíziós közvetítés

globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; jelzőberendezések,

jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték

nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása; jeldekóderek bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése,

bérbeadása [kommunikációhoz]; rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró

készülékek, szettek kölcsönzése; kommunikációs berendezések bérbeadása; kommunikációs berendezések

bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása; kommunikációs rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;

kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása; megafonok bérbeadása,

kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;

rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése; frekvenciaátalakítók

kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevő készülékek kölcsönzése; rádióberendezések kölcsönzése;

rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; távközlési

felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési vonalak bérbeadása;

távközlési készülékek és berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és eszközök

kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és felszerelések bérbeadása; hangjelek közvetítésére

szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések biztosítása

külső helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése; képátviteli

berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; rádió adókészülékek

kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő

biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz
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[internetszolgáltatók]; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles

átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása;

mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése

elektronikus eszközökkel; számítógépes adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés;

kommunikáció elektromágneses hullámok segítségével; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció analóg és

digitális számítógépes terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció

elektronikus eszközökkel; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon

keresztül; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikációs szolgáltatások számítógépek

segítségével; kommunikáció számítógépes terminálok útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció

rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások;

kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax

kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; rádióadás; kommunikáció száloptikás hálózatok

segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; mobiltelefonos kommunikáció; fax kommunikációs szolgáltatások; rádiófrekvenciás

kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs

szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikációs szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs

szolgáltatások; elektronikusan biztosított kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások számítógépes hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások;

műholdas kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére;

kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus

átviteléhez; kommunikációs szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez; kommunikációs szolgáltatások

információ átvitelére; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére elektronikus eszközökkel;

kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; kommunikációs szolgáltatások elektronikus

adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások

videokonferenciákhoz; mobiltelefonos összeköttetés; kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatok és

dokumentumok elektronikus átvitele számítógép felhasználók között; kommunikációs berendezések bérbeadása;

nemzetközi adatátvitel; mobiltelefonos kommunikáció; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió

kommunikációk; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; műholdas műsoridő bérlete; kábeltelevíziós

felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hozzáférési idő értékesítése

számítógépes adatbázisokhoz; hírügynökségek; hírügynökségek [kommunikáció]; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések biztosítása;

számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; rádiós kommunikáció biztosítása; telefonos kommunikáció

biztosítása; kommunikáció távirati úton; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók;

internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez való használói

hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes

programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és

elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés

biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés

biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális

számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából;

adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; internetszolgáltatók; internet

hozzáférés biztosítása; központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való

hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; számítógép-hálózatokhoz való
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hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és internethez való hozzáférés biztosítása; elektronikus

információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalakhoz való internetes

hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus

üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálókhoz; távközlési hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló

készülékeken keresztül; távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való

hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes

webhelyekhez; mp3 weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokhoz való

számítógépes hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

hálózathoz; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy

adatbázisokhoz; távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az internethez;

több felhasználós vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös felhasználású

hozzáférés globális számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és

terjesztéséhez; telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online

szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások

biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus eszközökkel; adatátvitel

elektronikus levelezéssel; mobiltelefonos összeköttetés; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs

szolgáltatások biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok

biztosítása; online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési

szolgáltatások; képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel;

adatbázis-információ adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása

világméretű számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül,

döntéshozatal elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai

kódokkal; interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; kábeltelevíziós műsorszórás; rövid üzenetek átvitele;

írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában;

adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton;

telefonkapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel; adattovábbítás

elektronikus levélben; adatok vagy audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az

internetet is; számítógépek és munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel;

mikrohullámú adatátvitel; információk továbbítása az audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális

berendezéseken keresztül; kábeles adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen,

műholdon keresztül; információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül;

információk továbbítása elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs

műholdakon keresztül; információk továbbítása elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül;

információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési

hálózatokon; adatok továbbítása számítógép által; rádiós adatközlés; adatátvitel rádiós személyhívón keresztül;

információtovábbítás videokommunikációs rendszereken keresztül; távközlési adatátvitel; telefonos adatátadás;

információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával

kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás; műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus

üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenet és képtovábbítás; üzenetek és képek

továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; üzenettovábbítás távirat

útján; internetes üzenetküldés; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenettovábbítás faxon;

üzenettovábbítás telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása;

üzenettovábbítás telefonon és faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok

továbbítása; számítógépesített adatok továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió

használatával; számítógépesített adattovábbítás televízió segítségével; rádiós és televíziós programok közvetítése;
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rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk átvitele telekommunikációs hálózatokon

keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs

rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás

hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon

vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások továbbítása; rádiós és televíziós programok közvetítése;

videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása;

hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon

keresztül; műholdas hangátvitel; élő közvetítések weboldalakon (webkamerás); video-on-demand szolgáltatások;

üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; távközléssel

kapcsolatos szaktanácsadás; üzenettovábbítás telefonon; elektronikus üzenettovábbítás; televízió műsorok

továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus

adatkapcsolati pontok biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések

biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és

berendezések biztosítása és bérbeadása; kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok

cseréjét segítő kommunikációs lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz;

kommunikációs lehetőségek biztosítása rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása

digitális adatcseréhez; kommunikációs eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez;

kommunikációs lehetőségek biztosítása rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása

telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával; kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül;

internetet használó csevegő vonalak biztosítása; online listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép

felhasználók között; rádióvétel és rádióadás feltételeinek biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása

üzenetek továbbításához számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók

között történő üzenetátvitelre; online csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti

üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;

csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós

műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső

helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos

információnyújtás; információszolgáltatás távközlési ügyekben; elektronikus kommunikációs kapcsolatok

biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók]

számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása; telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás

biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és

rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs

eszközök biztosítása oktatási célokra; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

hálózathoz; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az

internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz

adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása rádiótelefonokkal kapcsolatos,

televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló szolgáltatások nyújtása elektronikus

hírközlő hálózatokhoz; elektronikus levelezés, email; internetes fórumok biztosítása; távkonferencia

szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások biztosítása

adattovábbításhoz; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos

kommunikációs csatornák használatát; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; telefonszámokkal

[telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások; virtuális szolgáltatások

biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása kommunikációs

szolgáltatásokhoz; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ közvetítéséhez kapcsolódó

számítógépes kommunikáció; számítógépes adatközlés; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások;

számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása

kódolt vagy terminálos hozzáféréssel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek és képek
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továbbítása számítógépek segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; információk és képek

továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; képek

továbbítása számítógép segítségével; rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; személyhívó

szolgáltatások; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; rádiós és televíziós programok közvetítése;

rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádióadás; rádióadás;

rádióadás; rádióadás; rádiótelefonos kommunikációs szolgáltatások; rádióadás; rádiótávírós kommunikációs

szolgáltatások; rádiós adatközlés; üzenetváltás számítógépes átvitellel; elektronikus postafiókok kölcsönzése,

bérlése; műholdas átvitel; műholdas adatátvitel online globális számítógépes hálózaton keresztül; műholdas adat-,

hang- és képátvitel; műholdas hang-és képátvitel; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; műholdas

közvetítés; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás

távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás

távközlés területén; elektronikus kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; tanácsadói szolgáltatás távközlés

területén; kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás

távközlés területén; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel;

vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus

eszközökkel]; üzenetek küldése; üzenetküldés számítógépes hálózatokon keresztül; üzenetek küldése weboldalon

keresztül; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások; hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, - fogadás és

-továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások;

internetes videó streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok

terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefonos és

távközlési szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása

előre fizetett telefonos hívókártyákkal; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; államok közötti

telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távírón keresztüli

kommunikáció biztosítása; táviratos távközlési szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); távközlési

szolgáltatások; e-mailes telekommunikáció; távközlési számítógépes terminálok, telematikán, műholdon, rádión,

távírón, telefonon keresztül; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások;

internetalapú telekommunikációs szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési szolgáltatások;

műholdas kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési

szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításához; távközlési szolgáltatások információ

faxon történő átviteléhez; távközlési szolgáltatások adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési

szolgáltatások légiutasoknak; távközlési szolgáltatások betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások,

nevezetesen ISDN szolgáltatások; telekommunikációs szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs

szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása;

távközlési szolgáltatások, nevezetesen száloptikai hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció

telekommunikáció területén; távközlési berendezések kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása

egy globális számítógépes hálózathoz; telex irodai szolgáltatások; telematikai kommunikáció számítógépes

terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető telematikai szolgáltatások; telematikai

[adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel; telematikai információküldés; géptávíró

szolgáltatások; rádiós és televíziós programok közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses

televíziós műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs

rendszerek üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil

kommunikációs rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok

működtetése; műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses

TV-szolgáltatás (fizetős TV) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; üzenetküldő készülékek

kölcsönzése; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése;

hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; hírügynökségek; audio kommunikációs szolgáltatások;
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audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat;

vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli

telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások;

nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok működtetői számára; ISP szolgáltatások; digitális

kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások;

elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; számítógép segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi

intézmények részére; elektronikus kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül;

pénzügyi információk nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus

hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások;

elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta szolgáltatások adat- és hangátvitelre;

elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével kapcsolatos elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus átvitelére; elektronikus hírügynökségi

szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások; elektronikus levelezés, email; elektronikus

átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus rendelésátvitel;

elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórás;

adatközvetítési szolgáltatások; Pay-per-view [PPV] televíziós adás; videoanyagok meghatározott közönségnek

történő terjesztése [narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható tárcsázási szolgáltatások;

zenés, éneklő távirati szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások;

interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos szolgáltatások; internet

szolgáltatások lakossági és vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások; telefonok kölcsönzése;

időosztás szolgáltatások kommunikációs készülékekhez; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások;

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

eszközön keresztül]; kábeltelevíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; közvetítés műholdon és kábelen keresztül;

műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikáció

biztosítása; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs szolgáltatások; mobiltelefonos összeköttetés; fax

kommunikációs szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; kommunikációs szolgáltatások

számítógépes hálózatokon keresztül; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások; telex-üzenetes kommunikációs

szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil

 telekommunikációs hálózati szolgáltatások;

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás]; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül

látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus kiadványszerkesztés;

folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas televíziós show-k;

rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmes

szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók; dalszerzés mozifilmekhez;

rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási helyszíneken bemutatott zenés

esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése; zenekiadási szolgáltatások;

jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus magazinok kiadása; globális

számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok megjelentetése; zenekiadási

szolgáltatások; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

könyvek és magazinok megjelentetése; újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák
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megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és

egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői

tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások

szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú

kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek bérbeadása; mozifilm-berendezések kölcsönzése,

bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése;

hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; audiokazetták

kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése; mozifilmek

kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása, kölcsönzése;

mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények

bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok kölcsönzése; magnókazetták bérbeadása; színpadi

díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és

berendezések kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; CD lemezek

kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi

vagy jelmezbáli]; színpadi díszletek kölcsönzése; film- vagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása

televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések

bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése;

mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok bérbeadása;

hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, CD-lemezek vagy műsoros

mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; videokamerák kölcsönzése; rádióvevő készülékek

kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés; világítás bérbeadása filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi

előadásokhoz; világítás bérbeadása televíziós felvételekhez; világítóberendezések bérbeadása színpadi

felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére;

világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak;

könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek

bérbeadása televízióstúdiók számára; sífelszerelés kölcsönzése; festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros

kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek kölcsönzése; televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés;

tévéműsorok kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek

kölcsönzése lemezeken; felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon; műsoros videoszalagok kölcsönzése;

CD-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; hangjelek rögzítésére szolgáló

készülékek bérbeadása; videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; hangfelvevő berendezések

bérbeadása, kölcsönzése; videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videoszalagok kölcsönzése; videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videofelvevők

kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok, videokazetták és videogramok

kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; animációs rajzfilmek készítése; filmszínházi előadások, filmbemutatók; zenés

előadások; tánc, zene és dráma előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások

bemutatása; élő zenekari előadások; rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés

szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő

komédiák bemutatása; koncertek prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek

bemutatása; színházi produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi

előadások, zenei előadások; színházi produkciók; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott

színházi esztrád műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások

filmfelvevő gépek és berendezések (biztosítása); filmszínházak; mozifilmek gyártása; filmstúdiók; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; színpadi

díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; kulturális tevékenységek; sport- és

kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem

letölthető]; audio-szalagok [hangkazetták] vágása; filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és
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televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési funkcióval rendelkező televíziós berendezések

lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; zenei művek publikálása; zenei szövegek

kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása;

színházi szövegkönyvek kiadása; könyvkiadás; könyvek és magazinok megjelentetése; szórólapok

megjelentetése; oktatási anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása;

mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása;

kézikönyvek kiadása; elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása

könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott

oktatási szolgáltatások; televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása

televízióműsorokon keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények

szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú

fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások

szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia

szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

versenyek szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; közönség bevonását célzó játékok

szervezése; színházi előadások szervezése; kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek

szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú

szolgáltatások szervezése; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú

közzététele; filmek bemutatása; filmszínházi előadások, filmbemutatók; televízióműsorok bemutatása; előre

felvett szórakoztató anyagok bemutatása; videofilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való

igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra;

dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt

hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése mozis vetítésre; oktatási célú kiállítások rendezése; képzési célú

kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki, tanonci felkészítés; oktatási

programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő színházi előadásokhoz;

szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádióműsorok készítése; szövegek

készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató

műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása; rádióműsorok

terjesztése; televíziós műsorok szindikálása; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok gyártása;

animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók készítése; műsoros

audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási célokra; zenei

szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése; élő show-k

készítése; tehetségkutató műsorok készítése; mozifilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól;

filmgyártás oktatási célokra; oktatási filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek

készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék

készítése; mozifilmgyártás és -forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése

és forgalmazása; rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása

és levezénylése; animációs mozis videoklipek gyártása élő előadások készítése; kabaréműsorok készítése;

színdarabok színpadra állítása; színházi produkciók; mozifilmek gyártása; mozifilmek gyártása korcsolyashow-k

készítése; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang-

és videofelvételek készítése; különleges effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése rádiók

számára; televíziós speciális effektek készítése; színpadi show-k rendezése; színdarabok színpadra állítása;

show-műsorok készítése; show-k és filmek készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok

készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; filmes tanulmányok készítése;

sportesemények megrendezése; sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2440



számára; sportesemények rendezése televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok

összeállítása; televíziós show-műsor készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése;

élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; televíziós show-műsor készítés/rendezés; élő televízióműsorok

készítése; TV műsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; élő szórakoztató televízióműsorok

készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek

elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése táncosok

részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése zenészek

közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és zenefelvételek

készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós műsorok gyártása;

kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; animációs rajzfilmek készítése; hanganyagok készítése;

szórakoztatási célú filmgyártás; mozifilmek gyártása; videoszalagok gyártása; filmforgalmazás; videofilm gyártás

és kölcsönzés; színházi produkciók; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató műsorok

készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok gyártása;

videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták gyártása; oktatóvideók készítése;

videoszalagok gyártása; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése; videoszalagok és videolemezek

előállítása; videoszalagok gyártása vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása

vállalati használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; élő szórakoztató műsorok

rendezése; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hanganyagok készítése; mozifilmek vetítése orvosi célokra;

mozifilmek vetítése technikai célokra; mozifilmvetítőgépek bérbeadása; víziparkok üzemeltetése; általános

műveltségi [írás-olvasás] tanfolyamok lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang- vagy videostúdiók

biztosítása; uszodai létesítmények; baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális

zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene

szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakon [nem letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei

előadások; színházi ismertetők megjelentetése; televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik

üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása; filmszínházak; kulturális tevékenységek biztosítása;

online kiadványok megjelentetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; élő

zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióműsor összeállítása [ütemezés];

rádióműsorok készítése; színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése; színdarabok rendezése vagy

bemutatása; színházi show-k rendezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése; hanganyagok

készítése; mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; filmstúdiók; stúdiószolgáltatások;

stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez;

hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás;

televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató

szolgáltatások; vallási és inspiráló mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; rádió- és televízióműsorok készítése;

televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; TV műsorok készítése; televíziós műsortervezés [ütemezés];

hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; művészek fellépésének lefoglalása

rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése;

előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; videoszalagok kölcsönzése; füvészkertek, arborétumok;

filmstúdiók; hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; stúdiószolgáltatások;

videoszalagok vágása; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy

rögzítése; írott szövegek szerkesztése; rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek];

TV-műsorok szerkesztése [vágása]; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális

prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus kiadványszerkesztés;
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elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások;

filmstúdiók; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadási

szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor

szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása;

térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás; könyvek és magazinok megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások;

útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási szolgáltatások; videó- és audiofelvételek

kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; színházi produkciók; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások;

filmstúdiók; filmszínházak; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);

zeneszerzés; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó

szolgáltatások; animációs szolgáltatások; hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása;

mozifilm-gyártási szolgáltatások; rádióműsorok készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; szórakoztató

anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában;

videokészítési szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése; szórakoztató szolgáltatások élő zenei

előadások formájában; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videofelvételek készítése; audio-, film-, videó- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban;

stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek

gyártásához kapcsolódó stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások

televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; TV játékok

(műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs szórakoztató mozifilm

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; filmszínházi előadások, filmbemutatók; zenés

előadások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; videók, videofelvételek

készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; rádióműsorok készítése; szórakoztató anyagok készítése videók

formájában; zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz

kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; videoszalagok

kölcsönzése, videofelvevők kölcsönzése; videorögzítés; könyvtárak filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók

kölcsönzésére; videoszalagok vágása; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken

keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában;

szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások

formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő

show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; televíziós

 szórakoztatás; eredeti felvételek készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hanglemezek bérlete.

 ( 111 )  232.053

 ( 151 )  2020.10.12.

 ( 210 )  M 19 03263

 ( 220 )  2019.10.24.

 ( 732 )  Juhász Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  BUSINESS ITINER

 ( 511 )   16    Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok.

  41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése.

 42    Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi folyamatokra, értékesítési folyamatokra, beszerzési

folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, jogi folyamatokra, számítástechnikai
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folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, banki folyamatokra,

biztosítási folyamatokra, termelési folyamatokra; számítástechnikai és programozással kapcsolatos információk

nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés, adatokkal való visszaélés felderítése;

 számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések; szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 111 )  232.054

 ( 151 )  2020.10.12.

 ( 210 )  M 19 03808

 ( 220 )  2019.12.16.

 ( 732 )  Nagy Péterné, Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  24    Díszpárnahuzatok; hurkolt-kötött díszpárnahuzatok; kötött díszpárnahuzatok; párnahuzatok; párnahuzatok,

 vánkoshuzatok.

 ( 111 )  232.055

 ( 151 )  2020.10.12.

 ( 210 )  M 19 03920

 ( 220 )  2019.12.31.

 ( 732 )  Kovács Kristóf, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangok, képek vagy adatok tárolására eszközök; rögzített és letölthető média; CD lemezek, DVD-lemezek.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; bizsuk; órák és más időmérő eszközök;

kulcstartó gyűrűk; kulcstartók nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartókat);

 kulcstartó-tárcák nemesfémből, fémből vagy nem fémből (kivéve a bőr kulcstartó-tárcákat).

 18    Bőr és bőrutánzatok; kézitáskák; esernyők és napernyők; kulcstartók bőrből vagy műbőrből;

 kulcstartó-tárcák bőrből vagy műbőrből.

  25    Pólók, ingek, topok, sapkák, sálak, kendők, nyakkendők.

  41    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 43    Előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

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

televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; rádió- és televízió-műsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; show-műsorok készítése; showműsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

stúdiószolgáltatások; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; zenei

 produkciók.

 ( 111 )  232.108

 ( 151 )  2020.09.24.

 ( 210 )  M 20 00503

 ( 220 )  2020.02.18.

 ( 732 )  Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

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

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

 ( 111 )  232.120

 ( 151 )  2020.08.19.

 ( 210 )  M 19 01313

 ( 220 )  2019.04.23.

 ( 732 )  Iamerican Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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; iparirendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; fémek lágyítására, temperálására szolgáló készítmények, fémszappanipari célokra,

fenol ipari célokra, fényérzékeny, exponálatlan filmek, fényérzékeny, exponálatlan röntgenfilmek,

fényérzékenyített fényképészeti lemezek, ofszetnyomtatáshoz, fényérzékeny papír, fényérzékeny szövet

fényképészethez, fényképészeti előhívók, fényképészeti emulziók, fényképészeti érzékenyítők, fényérzékenyítő

anyagok, fénymásolópapír, fermium, ferrocianidok, ferrocianidok, kéksavas sók, ferrotípiai lemezek

(fényképészet), fixálófürdők (fényképészet), fixáló oldatok (fényképészet), forrasztáshoz használt vegyszerek,

forrasztó fluxok, foszfatidok, foszfátok (trágyák), gipsz műtrágyaként való használatra, gumiabroncsok javítására

szolgáló készítmények, gumiarábikum ipari célokra, gumik (ragasztószerek) ipari célokra, gumioldószerek,

gumitartósító szerek, halliszt trágyaként, hamulúg-oldat, hanglemezek felújítására szolgáló készítmények,

hanglemezek gyártásához használatos összetételek, hangyasav, harisnyafelfutást megelőző szerek, hasadóanyag

nukleáris energiához, hasadóképes kémiai elemek, hélium, hidrátok, hidrazin, hidrogén, hidrogénperoxid ipari

célokra, higany, higany-oxid, higanysók, hínárok, moszatok (trágyák), hiposzulfitok, holmium, hormonok

gyümölcsök érésének elősegítésére, humuszos fejtrágya, húspuhító szerek ipari célokra, hűtőkészítmények, hűtők

járművek motorjaihoz, ioncserélők (vegyi termékek), iparban használatos ragasztók, ipari célú zselatinok,

itterbium, ittrium, izotópok ipari célokra, jód ipari célokra, jód kémiai célokra, kémiai adalékok, adalékanyagok

üzemanyagokhoz, kertészeti vegyszerek, klór, klorátok, klórhidrátok, lúgok, mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a

gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket, mikroorganizmus kultúrák, nem orvosi és

állatgyógyászati használatra, moderátorok (lassító anyagok) atomreaktorokhoz, motor-koromtalanító vegyszerek,

műanyagok diszperziók formájában, műselyem, viszkóz, naftalin, nanoporok ipari célokra, nitrogén, nitrogénes

műtrágyák, nitrogén-monoxid, növények növekedését szabályozó készítmények, nyers só, olajcement (gitt),
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olajdiszpergáló szerek, oxigén, önszínező papír (fényképészet), öntödei formázóanyagok, öntödei homok,

őssejtek nem orvosi vagy állatgyógyászati célokra, plutónium, polimergyanták, feldolgozatlan állapotban, rádium

tudományos célokra, radon, ragasztóanyag lábbelikhez, reagens papír, redukálószerek fényképészeti használatra,

savak, saválló vegyi összetételek, savas víz akkumulátorok feltöltésére, sók ipari használatra, sók (trágyák), szén,

elemi, szénhidrátok, szénmegtakarító készítmények, szénsav, szerves komposzt anyagok (trágyák), szilikonok,

színélénkítő vegyszerek ipari használatra, szóda, tannin, tejsav, tellúr, tengervíz ipari célokra, terbium, termőföld,

tőzeg (trágya), trágyák, műtrágyák, trágyafélék, vegyszerek ipari használatra, vegyszerek üvegfestéshez, vérszén,

vetőmag gének mezőgazdasági termeléshez, vetőmag tartósító anyagok, vitaminok az élelmiszeripar számára,

vitaminok gyógyszerek gyártásában történő felhasználásra, vitaminok kozmetikumok gyártásában történő

felhasználásra, vitaminok táplálékkiegészítők gyártásában történő használatra, vitriol, vízkőoldó szerek,

vízlágyító anyagok, vízüveg (folyékony üveg), vulkanizálószerek, witherit, xenon, xilol, zománcmattosító

vegyszerek, zománcopálosító szerek, zöldségfélék csírázását gátló termékek, zselatin fényképészeti célokra,

 zsírok szétválasztására szolgáló készítmények, zsírsavak.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

nyomtatáshoz és képzőművészethez; alapozók, primerek, alapozó tömítések, bevonatok járműalvázakhoz, alizarin

festékek, alumínium festékek, alumíniumpor festéshez, anilin színezékek, annatto (színezőanyag), anti-graffiti

bevonatok (festékek), áthelyezhető festékfoltok, -tapaszok, auramin, azbesztet tartalmazó festékek, baktériumölő

festékek, bevonatok kátránypapírhoz (festékek), bevonóanyagok (festékek), bitumen lakk, bronzpor festéshez,

cink-oxid (pigment), cipőfestékek, ehető festékek, ehető festéket tartalmazó kazetták, feltöltve, nyomtatókhoz,

élelmiszer-színezékek, enyvfestékek, ezüstemulziók (pigmentek), ezüstöző porok, ezüstpaszta, fabevonatok

(festékek), fafestékek, fakonzerváló olajok, fakorhadás megelőzésére szolgáló készítmények, fapácok, fémek

elhomályosodása elleni készítmények, fémek por alakban festéshez, díszítéshez, nyomtatáshoz és művészeti

tevékenységekhez, fémfólia festéshez, díszítéshez, nyomtatáshoz és művészi tevékenységhez, fémvédő

készítmények, festékek állatok megjelöléséhez, festékek bőr megmunkálásához, festékek bőrökhöz, festékek és

lemosók, festékekhez használt kötőanyagok, festékhígítók, festőfa, festőfa kivonatok, fixálóanyagok (lakkok),

fixálószerek vízfestékekhez, gipszhabarcs, glazúrok (festékek, lakkok), gumigutti festéshez, hígítók lakkokhoz,

húsvéti tojásfestő papír, indigó (színezék), italszínezékek, kanadai balzsam, karamell (élelmiszerszínezék),

karbonii (fakonzerváló szer), kármin, kerámiafestékek, kobalt-oxid (színezék), kolofónium, kopál, kopállakk,

korom (pigment), korom (színezék), korróziógátló szalagok, kreozot fa konzerválásához, kubafa, sárga virgília

(színezék), kurkuma (színezék), lakkok bronzzal való bevonáshoz, lakkok és politúrok, lerakódást gátló festékek,

likőrszínezékek, malátakaramell (élelmiszerszínezék), malátaszínezékek, marószerek bőrökhöz, marószerek,

maróanyagok, masztix (természetes gyanta), mélynyomó festék, mész, mészfesték, mézgagyanták, narancssárga

ólom, nyers természetes gyanták, nyomtatókhoz és fénymásolókhoz való tonerek, nyomtatószerek (tinták),

olajfestékek művészek részére, ólomfehér, ólom-karbonát, rozsda elleni olajok, rozsda elleni tartósítószerek,

rozsda elleni zsírok, sáfrány (színezék), sellak, sienna föld, sörszínezékek, szandarakgyanta, szikkatívok

(szárítóanyagok) festékekhez, színezőanyagok, színezőanyagok bútorok restaurálásához jelölők formájában,

szömörce, szúrnák lakkokhoz, terpentin (hígítóanyag festékekhez), tinktúrák, tinták (tonerek) fénymásoló

gépekhez, tintapatronok (töltve) nyomtatókhoz és fénymásolókhoz, titán-dioxid (pigment), töltött festékpatronok

nyomtatókhoz és fénymásolókhoz, tűzálló festékek, vajszínezékek, vaslakk, vízfestékek művészeti felhasználásra,

 vörös ólom, mínium, zománcok festéshez, zománcok (lakkok).

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

csiszolószerek; ajakfények, alapanyagok virágokból készült parfümökhöz, állatsamponok (nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények), aloé vera készítmények kozmetikai célokra, bergamottolaj, borotválkozás utáni

arcszeszek, bőrápoló kozmetikumok, bőrfehérítő készítmények, bőrfehérítő krémek, cipőkrémek, waxok,

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

csúszásgátlóviasz padlókhoz, dekormatricák kozmetikai használatra, dezodoráló szappan, dezodorok emberi
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használatra vagy állatoknak; fogfehérítő csíkok, fogfehérítő zselék, fogkrémek, fogprotézisek tisztítására szolgáló

készítmények, folteltávolító, folttisztító készítmények, gyémántpor (csiszolószer), gyermekkozmetikai cikkek,

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok, hajegyenesítő készítmények,

hajfestékek, hajszínezők, hajhullámosító készítmények, hajspray, illóolajok, mint ételízesítők, készítmények

borotválkozáshoz, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők, kozmetikai készítmények

fogyáshoz, kozmetikai készítmények fürdőkhöz, kozmetikai készletek, kozmetikai krémek, kozmetikai maszkok,

kozmetikai, szépségápolási készítmények, kozmetikai szerek, levendulaolaj, levendulavíz, mandulaolaj,

mandulaszappan, mandulatej kozmetikai használatra, masszázsgyertyák kozmetikai célokra, olajok tisztítási

célokra, összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra, ragasztószerek műszempillákhoz, rózsaolaj,

rozsdaeltávolítók, ruhaillatosító zacskók, tasakok, rúzstokok, samponok, simítószerek (keményítés), smink,

sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító, sminklemosó készítmények, súroló oldatok,

süteményízesítők (illóolajok), szőrtelenítők, tapétatisztító szerek, készítmények, terpének (esszencia olajok),

terpentinolaj zsírtalanításra, terpentin zsírtalanításhoz, textíliák színének élénkítésére szolgáló szappanok,

textilpuhító szerek mosáshoz, tímsók (vérzéscsillapítók), tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők,

tisztítószerek háztartási használatra, vattapálcikák kozmetikai célokra, vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra, vegytisztító készítmények, viasz parkettához, virágkivonatok (illatszerek), vízkőeltávolító készítmények

 háztartási célokra.

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

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek; alkohol alapú tüzelőanyag,

üzemanyag; alkohol (üzemanyag, tüzelőanyag), antracit, ásványi üzemanyag, tüzelőanyag, benzén üzemanyag,

benzin, biomassza-üzemanyag, bőrkonzerváló zsírok, cerezín, csontolaj ipari célokra, csúszásgátló készítmények

szíjakhoz, denaturált szesz, dízelolaj, éjszakai fények (gyertyák, mécsesek), elektromos energia, etanol

(tüzelőanyag, üzemanyag), fabrikett, faforgács világításhoz, faggyú, fa (tűzelőanyag), fegyverzsír, gazolin,

benzin, gáz üzemanyagok, gyapjúzsír, gyertyák, gyújtótabletták, halolaj, nem ehető, illatosított gyertyák, ipari

viasz, ipari zsír, kanócok gyertyákhoz, karácsonyi világítás, fények (gyertyák), karnaubaviasz, kenőanyagok,

kenőgrafit, kenőolaj, kenőzsír, kerozin, koksz, könnyűbenzin, kőolaj, kőolaj, nyers vagy finomított,

kőszénkátrány-olaj, lámpabelek, lanolin kozmetikumok gyártásához, lignit, ligroin, méhviasz, méhviasz

kozmetikai szerek gyártásához, motorolaj, napraforgóolaj ipari használatra, nedvesítő olaj, nem vegyi üzemanyag

adalékok, olajok bőr konzerválására, olajok falazat konzerválásához, olajok festéshez, olajok szövetekhez, olajok

zsaluzás leválasztásához (építkezés), ölein, ozokerit (földi viasz), pakura, papírforgács tűzgyújtáshoz, paraffin,

porelnyelő készítmények, poreltávolító, portalanító készítmények, porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek,

porlasztott üzemanyag-keverékek, pormegkötő készítmények sepréshez, repceolaj ipari használatra, ricinusolaj

ipari célokra, síviasz, sívax, szénbrikettek, szén, kőszén, szén nafta, szilárdított gáz(tüzelőanyag, üzemanyag),

szívógáz, szójaolaj készítmények konyhaeszközök ragadásmentes bevonatához, sztearin, tapló, tőzegbrikett

(tüzelőanyag), tőzeg (üzemanyag, tüzelőanyag), tüzelőanyag brikettek formájában, üzemanyagok, tüzelőanyagok,

vágófolyadékok, vazelin (petrolátum) ipari használatra, viasz (nyersanyag), viasz szíjakhoz, ékszíjvíasz, viasz

világítási célra, világításhoz használt gázok, világító üzemanyag, xiloltartalmú üzemanyag, zsír bőrökhöz, zsír

 lábbelikhez, zsír szíjakhoz, zsír világításhoz.

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; albumin étrendkiegészítők,

alginát étrendkiegészítők, állatgyógyászati készítmények, aloe vera készítmények gyógyszerészeti célokra,

altatószerek, antibiotikumok, antiparazita készítmények, ásványi élelmiszer-kiegészítők, ásványvizek gyógyászati

használatra, ásványvíz-sók, aszeptikus vatta, barnító tabletták, bébiételek, befecskendezhető bőrfeltöltő, biocidok,

borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek, csíraölő (fertőtlenítő) szerek, diétás ételek gyógyászati célokra,

diétás italok gyógyászati célokra, dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra, dohányzásról való leszokás

segédeszközeként használt nikotintapaszok, dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik, elsősegély
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dobozok, feltöltve, enzimek gyógyászati célokra, étrend-kiegészítők állatok számára, étrend-kiegészítők

kozmetikai hatással, étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra, étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek,

eukaliptol gyógyszerészeti célokra, eukaliptusz gyógyszerészeti célokra, fájdalomcsillapítók, gázok orvosi,

gyógyászati célokra, gombaölő szerek, fagyasztva szárított hús, gyógyteák, gyomirtó szerek, idegerősítő szerek,

immunerősítők, kenőcsök leégésre, kloroform, kokain, lakmuszpapírok orvosi célokra, lázcsillapítók, lecitin

étrend-kiegészítők, légtisztító készítmények, lenmag étrend-kiegészítők, lenmag gyógyszerészeti célokra,

méhpempő étrend-kiegészítők, menstruációs betétek, menta gyógyszerészeti használatra, mentol, mérgek,

molyirtó papír, molytalanító készítmények, nadrágpelenkák babáknak, narkotikumok, oldatok kontaktlencsékhez,

ópium, ópiumszármazékok, őssejtek állatgyógyászati használatra, őssejtek gyógyászati használatra, parazitaölő

szerek, pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra, patkánymérgek, protein étrendkiegészítők, protein

táplálékkiegészítők állatoknak, ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra, rágógumi

gyógyászati célokra, rovarirtó szerek, tamponok, táplálékkiegészítők, termálvizek, vakcinák (oltóanyagok), vatta

gyógyászati célokra, vattapálcikák gyógyászati célokra, vér orvosi, gyógyászati célokra, vérplazma,

 vérzéscsillapító készítmények, vitaminkészítmények, vitaminpótló tapaszok, zselatin.

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

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

zsaluk fémből; ablakvasalások, ablakzárók, acélcsövek, acélgolyók, acélhuzalok, acéllemezek, acél nyers vagy

félig megmunkált állapotban, ajtóbetétek fémből, ajtókilincsek fémből, alumínium, alumíniumhuzal, bilincsek,

biztonsági fém korlátok utakra (szalagkorlát), biztonsági fémláncok, cégtáblák, cégérek fémből, cink, csapdák

vadállatoknak, csapok, csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből, csavaros fémkupakok palackokhoz, csőbilincsek,

konzolok építményekhez, dobozok fémből, dróthálók, drótkötelek, előre gyártott házak fémből, előtetők fémből

(épületekhez), emelőcsigák fémből, nem gépekhez, emléktáblák fémből, fémablakok, fém ablakzárak, reteszek,

fémanyagok drótkötélpálya rögzített elemeihez, fém árbocok, fémburkolatok olajkutakhoz, fémcímkék, fém

csavaranyák; fémcsavarok, fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez, fémkabinok

szórópisztolyos festéshez, fém kandallóburkolatok, fémkapuk, fémketrecek vadállatoknak, fémkonténerek

(tároláshoz, szállításhoz), fémlépcsők, fémlétrák, fém marmonkannák, fém olajelvezető tartályok, fémpalackok,

tartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására, fémtartályok folyékony üzemanyag tárolására,

fémtartályok savak tárolásához, harangok, harmonikaajtók fémből, hirdetőoszlopok fémből, medencék fémből,

kikötőbakok, kikötőcölöpök fémből, kislétrák, lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből, melegházak szerkezeti

elemei fémből, napelemeket magába foglaló, fém tetőszerkezetek, nem elektromos, páncélozott fémajtók,

páncélszekrények, pénzkazetták (fém vagy nem fém), rakétakilövő állványok fémből, rendszámtáblák fémből,

reteszek, tolózárak fémből, rézgyűrűk, rézhuzal, számok és betűk fémből, a nyomdabetűk kivételével, széfek,

elektronikus, széfek (fém vagy nem fém), dögcédulák, szerszámos dobozok fémből, üres, szerszámosládák

fémből, üres, telefonfülkék fémből, telefonpóznák fémből, tetőfedések fémből, tyúkólak, tyúkketrecek fémből,

ugródeszkák fémből, úszódokkok fémből, hajók kikötésére, úszó fémtartályok, úszómedencék (fémszerkezetek),

útburkolat elemek fémből, útjelzők fémből, nem világítóak és nem mechanikusak, vasútépítési anyagok, vasúti

fordítókorongok, vasúti sínrögzítők fémből, vasúti váltók, vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez, vázas

 fémállványzatok, vízcsövek fémből.

7    Szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok

kivételével; keltetőgépek; árusítóautomaták; 3D nyomtatók; áramfejlesztő generátorok, árbocdaruk, oszlopdaruk,

árokásók (ekék), ásványvízgyártásban használt gépek, aszfaltkészítő gépek, automata kezelőgépek

(manipulátorok), bányafúrók, bányászati talajfúrók, bányaművelő gépek, bányászati kitermelő gépek,

betonkeverők (gépek), bőrmegmunkáló gépek, centrifugák (gépek), cigarettagyártó gépek ipari használatra,

címkézők (gépek), csomagológépek, csónakmotorok, hajómotorok, csőgörények csövek tisztítására, csörlők,

daruk (emelő és felvonó szerkezetek), dinamók, dohányfeldolgozó gépek, elektromos ablaknyitó berendezések,

elektromos ajtónyitók, elektromos ajtózárók, elektromos cipőfényezők, elektromos csavarhúzók, elektromos

konzervnyitók, emelő berendezések, emelőgépek, felvonók, liftek, emelőszerkezetek (gépek), érmebedobós
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mosógépek, fejőgépek, fémfeldolgozó gépek, földmunkagépek, fúrógépek, gázhegesztő gépek, gyalugépek,

gyomlálógépek, habverők, hengerfejek motorokba, hengerművek, hengersorok, hengerművek, híddaruk,

hidraulikus ajtózárók, hidraulikus motorok és hajtóművek, hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és

hajtóművekhez, hóekék, hulladékaprító gépek, hulladéktömörítő gépek, húsdarálók (gépek), hűtőradiátorok

motorokhoz és hajtóművekhez, injektorok, ipari tintasugaras nyomdagépek, italautomaták, italok készítésére

szolgáló gépek, járműmosó berendezések, kavarógépek, kávédarálók, kenyérvágó gépek, kerékpár dinamók,

szállítószalagok, kovácsgépek, kőmegmunkáló gépek, könyvkőtő berendezések és gépek ipari használatra,

környezetkímélő berendezések motorokhoz, levegőelszívó gépek, mezőgazdasági felvonók, elevátorok,

mezőgazdasági gépek, mintanyomógépek, mosógépek, mosó-színező gépek, motorok légpárnás járművekhez,

motorok, nem szárazföldi járművekhez, motoros csavarhúzók, motoros fűrészek, motoros kultivátorok,

mozgójárdák, mozgólépcsők, munkaasztalok, gépasztalok, műanyag-feldolgozó gépek, kézi szerszámok,

nyírógépek, nyírógépek állatokhoz, nyomdagépek, őrlőgépek, palackmosó gépek, palacktöltő gépek, palackzáró

gépek, papíradagolók (nyomtatás, nyomdászat), papír gyártógépek, pisztolyok (robbanóanyagot használó

szerszámok), pneumatikus emelők, porszívók, prések, sűrített levegős motorok, ragasztópisztolyok,

rakodórámpák, repülőgépmotorok, robotok (gépek), rotációs nyomdagépek, ruhacsavaró, ruhafacsaró gépek

mosáshoz, sínfektető gépek, sörfőző gépek, sugárhajtóművek nem szárazföldi járművekhez, sűrített levegős

gépek, száraztésztagyártó gépek, szárítógépek (háztartási), szélturbinák, szénaforgató gépek, szőlőprések,

szőnyegsamponozó gépek, tojáskeltető gépek, turbinák, nem szárazföldi járművekhez, turbókompresszorok,

útépítő gépek, úthengerek, úttisztító gépek (önjáró), ütőhúrozó gépek, üzemanyag-adagoló pumpák,

üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak számára, üzemanyag-átalakítók belső égésű motorokhoz,

üzemanyag-megtakarítók motorokhoz és hajtóművekhez, vágógépek, vágószerszámok, vagonemelők, vágó-,

sorjázógépek, váltakozó áramú generátorok, varrógépek, vasalógépek, vasútépítő gépek, vészhelyzeti

 áramfejlesztő generátorok, vetőgépek, vízturbinák, vulkanizáló berendezések, készülékek.

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

borotvák; ácsfúrók, ágvágók, állatnyíró eszközök, nyírógépek, aprópénzgyűjtők, aprópénztálcák, ásók, borotvák,

borotválkozókészletek, borotvapengék, borotvatokok, csákányok, csavarkulcsok, csipeszek, fogók,

csiszolókorongok, csővágó eszközök, elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek, elektromos és nem

elektromos szőrtelenítő eszközök, elektromos hajfonók, elektromos vagy nem elektromos körömfényesítők,

körömpolírozók, élező eszközök, emelők, evőeszközök, fenőeszközök, festékkeverő, feszítővasak, emelőrudak,

finom csipeszek, fogók, csipeszek, fúrók, fúróperselyek, füllyukasztó készülékek, fűnyírók (kéziszerszámok),

fűrészek (kéziszerszámok), gumibotok, gyümölcs szeletelők, hajsütővasak, halász szigonyok, hobbi kések

(szikék), homok gereblyék, húsvágó kések, bárdok (kéziszerszámok), jégvágók, jégcsákányok, kalapácsok

(kéziszerszámok), kardhüvelyek, kardok, kerámiakések, autóemelők, konyhai zöldségszeletelők,

manikűrkészletek, műanyag kanalak, nyíróollók, vágógépek, ollók, oltóeszközök, pedikűr készletek, pengeélező

eszközök, pikkelyező kések, piszkavasak, tetoválókészülékek, tőrök, vadászkések, vágó- és szúrófegyverek,

 zsebkések, bicskák.

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

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

elektromos súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és

felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az

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

rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és

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

érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes

perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára,

kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó

készülékek, berendezések, akkumulátor dobozok, akkumulátor- és elemtöltők, akkumulátorok elektromos

cigarettákhoz, alkoholmérők, alkoholszondák, antennák, áramátalakítók, transzformátorok, áram-egyenirányítók,
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asztronómiai berendezések és készülékek, audio interfészek, audio keverők, audiovizuális tanítási eszközök,

audiovizuális vevőkészülékek, automatikus időkapcsolók, automatikus kormányberendezések járművekhez,

autórádiók, azbeszternyők tűzoltóknak, azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra, azbesztruhák tűzvédelmi

célokra, bankjegykiadó automaták (ATM), barométerek, bébiőrök, bélyegzőórák (időregisztráló eszközök),

berregők, hangjelzők, áramszaggatók, betatronok, betörésgátló riasztókészülékek, biochipek, biztonsági felügyelő

robotok, biztonsági hálók, biztonsági övék, biztosítékok, búvárkesztyűk, búvármaszkok, búvárálarcok,

búvárpipák, légzőcsövek, búvárruhák, CD-lejátszók, CD-ROM-ok, chipkártyák (integráltáramkörös kártyák),

csecsemőmérlegek, csengők (figyelmeztető berendezések), csuklótámaszok számítógépekhez, dekompressziós

kamrák, detektorok, diafragmák; digitális fényképkeretek, digitális jelek, digitális meteorológiai állomások,

diktafonok, dinamométerek, erőmérők, díszítő mágnesek, DNS-chipek, dózismérők, DVD-lejátszók, egérpadok,

egér (számítógép-periféria), elektromos ajtócsengők, elektromos akkumulátorok járművekhez, akkumulátorok,

elektromos induktorok, elektromos kábelek, elektromos kábelkötegek autókhoz, elektromos kerítések, elektromos

kollektorok, elektronikus jeladók, elektronikus kijelzőtáblák, elektronikus zsebfordítógépek, elemek, telepek

világításhoz, életmentő készülékek és felszerelések, equalizerek (audio készülékek), erősítők, faxgépek,

fejhallgatók, fekete dobozok (adatrögzítők), felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos, félvezetők,

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra, fényképészeti villanólámpák, vakuk, fényképezőgépek, kamerák,

fénymásolók, fényvisszaverő biztonsági mellények, festékpatronok, feszültségnövelő transzformátorok,

feszültségszabályozók járművekhez, filmfelvevő készülékek, berendezések, filmvágó készülékek,

fordulatszámmérők, fordulatszám szabályozók lemezjátszókhoz, földmérő berendezések és eszközök, földmérő

eszközök, földmérő láncok, frekvenciamérők, fülbetétek fejhallgatókhoz, füldugók búvároknak, fürdőszobai

mérlegek, füstjelző berendezések, golyóálló kabátok, mellények, golyóálló ruházat, GPS készülékek,

flopilemezek, hajózási jelzőberendezések, hajózási készülékek és műszerek, hamis pénzérme detektorok,

hangátvitelre szolgáló készülékek, hangfelvétel-hordozók, hanglemezek, hanglokalizáló eszközök,

hangreprodukáló készülékek, hangriasztók, hangrögzítő, hangfelvevő készülékek, hangrögzítő szalagok,

hangszedő karok lemezjátszókhoz, hangszórók, hangosbemondók, megafonok, hangszóró kürtök,

hangszórószekrények, hangszóródobozok, hangvezetők, hangcsatornák, háromdimenziós szemüvegek, háromlábú

állványok fényképezőgépekhez, homokórák, hordható videokijelző monitorok, hordozható médialejátszók, hő- és

nedvességmérők, hőmérők, nem gyógyászati használatra, hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra,

hőmérsékletjelző készülékek, hőmérséklet szabályozó készülékek, humanoid robotok mesterséges

intelligenciával, infravörös érzékelő berendezések, infravörös-érzékelők integrált áramköri chipek, integrált

áramkörök, interaktív érintőképernyős terminálok, interkommunikációs berendezések, készülék, inverterek,

áramátalakítók (elektromosság), ionizációs készülékek, nem lég vagy vízkezeléshez, ipari műveletek

távirányítására szolgáló elektromos berendezések, iránytűk, tájolók, kompaszok (mérőműszerek), irányzó

távcsövek lőfegyverekhez, írásvetítő berendezések, játékszoftverek, jelölőmércék (asztalos munkához),

jelzőbóják, jelzőcsengők, jelzőlámpák, jelzőpanelek, világító vagy mechanikus, jelzősípok, jukeboxok

(háttértároló eszközök) számítógépekhez, kalibráló gyűrűk, kaloriméterek, kamera filterek, kamerás bébiőrök,

kapcsolódobozok (elektromosság), kapcsolók, elektromos, kapcsolótáblák, kapilláris csövek, katódok, katódos

rozsdavédő készülékek, berendezések, kazánvezérlő eszközök, kéknyomatos berendezések, kémcsövek,

kemencék laboratóriumi használatra, kémlelőnyílások (nagyítólencsék) ajtókra, kénmérők, képtávíró készülékek,

keretek diapozitívekhez, kézi adó-vevők (walkie-talkie készülékek), kézi elektronikus szótárak, kézi

számítógépek (PDA), kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek, kihangosító készletek telefonokhoz,

kilométerszámlálók járművekhez, klímaszabályozó digitális termosztátok, koaxiális kábelek, kódolt azonosító

karkötők, mágneses, kódolt kulcskártyák, kódolt mágneskártyák, kommutátorok, kompakt lemezek, CDk

(audiovideo), komparátorok, kondenzátorok (elektronika), kontaktlencsék, kontaktlencse tárolók, tartók,

korrekciós lencsék (optika), kozmográfiai eszközök, műszerek, ködjelzők, nem robbanásveszélyes,

köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez, körlogarlécek, közlekedési jelzőlámpa

berendezések(jelzőeszközök), közlekedési táblák, világító vagy mechanikus, központi feldolgozó egységek,

központosító készülékek diapozitívokhoz, közúti jelzőbóják, kromatográfiás berendezések laboratóriumi
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használatra, kronográfok (időrögzítő készülékek), kutyasípok, kvantumpont fénykibocsátó diódák (Q.LED),

laboratóriumi centrifugák, laboratóriumi robotok, laboratóriumi tálcák, laktométerek, tejfajsúlymérők, láncok

cvikkerhez, csiptetős szemüveghez, laptopokhoz kialakított állványok, laptop számítógépek, laptoptokok,

légsűrűségmérők, aerométerek, légzőcsövek búvároknak, légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló

készülékek kivételével, légzőkészülékek légszűrésre, légzőkészülékek víz alatti úszáshoz, légzőmaszkok nem

mesterséges lélegeztetéshez, lejtésmutatók, dőlésindikátorok, lemezek akkumulátorokhoz, lemezjátszók,

lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek; lemezmeghajtók számítógépekhez, lencsevédők, lépésmérők,

lépésszámlálók, letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz, letölthető elektronikus kiadványok, publikációk,

letölthető grafikák mobiltelefonokhoz, letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz, letölthető számítógépes

játékszoftverek, letölthető zenefájlok, levegő elemzésére szolgáló készülékek, levélmérlegek, lézerek nem

gyógyászati célokra, lézeres vészjelző fények, logarlécek, logok, hajósebességmérő műszerek, lombikállványok,

retortaállványok, lombikok laboratóriumi kísérletekhez, lopásgátló berendezések, elektromos, lovagló sisakok,

lyukkártyás irodagépek, magasságmérők (altiméterek), magasságmérő műszerek, mágneses adathordozók,

mágneses huzalok, mágneshuzalok, mágneseskódolók, mágneses rezonanciás képalkotó (MRI) berendezések,

nem gyógyászati célokra, mágneses személyazonosító kártyák, mágneslemezek, mágnesszalag-egységek

számítógépekhez, mágnesszalagok, magnetofonok, magnók (kazetták lejátszásához), matematikai műszerek,

mechanikus jelzések, jelzőtáblák, mechanizmusok érmével működő berendezésekhez, készülékekhez,

megafonok, megfigyelő műszerek, mélynyomók, mélységmérő készülékek és gépek, mélységmérő ólmok,

mélységmérő zsinegek, memóriakártyák videojáték-gépekhez, mentőcsónakok, mentőkapszulák természeti

katasztrófák esetére, mentőmellények, mennyiségjelzők, mércék, mértékek, mérőműszerek, mérlegek

testtömeg-analizátorral, mérőasztalok (felmérő, tervező eszközök), mérőeszközök, mértékek, mérőkanalak,

adagolókanalak, mérőkészülékek, elektromos, mérőkörzők, mérőműszerek, mérőüvegek, meteorológiai

léggömbök, meteorológiai műszerek, metronómok, ütemadók, mikrofonok, mikrométer csavarok optikai

eszközökhöz, mikrométerek, mikroprocesszorok, mikroszkópok, mikrotomok, mobiltelefonok, modemek,

monitorok (számítógép hardver), monitorok (számítógép programok), mosótálcák (fényképészet),

munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök, munkavédelmi arcvédő pajzsok, műholdak tudományos célokra, műholdas

navigációs készülékek, műholdkereső mérőműszerek, nagyfrekvenciás készülékek, nagyító készülékek

(fényképészet), nagyítók, lupék (optika), nanorészecske-méret elemzők, napelemek, szolár akkumulátorok,

napelemek villamosenergia-termeléshez, napszemüvegek, navigációs berendezések járművekhez (fedélzeti

számítógépek), navigációs eszközök, nedvességmérők, higrométerek, neonvilágítások, nyomásjelző dugók

szelepekhez, nyomásjelzők, nyomásmérő eszközök, nyomógombok csengőkhöz, nyomtatók számítógépekhez,

objektívek (lencsék) optikák, ohm-mérők, okosgyűrűk, okoskarórák, okostelefonok, okosszemüvegek, oktánsok,

oktatási készülékek, olvasók (adatfeldolgozó eszközök), olvasztótégelyek (laboratóriumi-), operációs rendszer

programok számítógépekhez, rögzített, optikai adathordozók, optikai cikkek, optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok,

optikai karakterolvasók, optikai készülékek és eszközök, optikai lámpák, optikai lemezek, optikai lencsék, optikai

szálak (üvegszálak), optikai üveg, orrcsipeszek műugrók és úszók részére, orsók (fényképészet), ostyák, lemezek

integrált áramkörökhöz, oszcillográfok, oxigén áttöltésére szolgáló készülékek, ózonizátorok, ózonizálók,

összeadógépek, parkolóórák, pénzérmével működtetett szerkezetek, pénztárgépek, pénzszámláló és -válogató

gépek, periszkópok, petricsészék, piezoelektromos érzékelők, pipetták, pirométerek, pitot-csövek, planiméterek,

területmérők, polariméterek, sarkításmérők, precíziós mérlegek, precíziós mérőműszerek, prizmák (optika),

próbabábuk újraélesztés gyakorlásához (oktatási eszközök), radarkészülékek, rádiókészülékek, radiológiai ernyők

ipari használatra, radiológiai készülékek ipari használatra, rádiós személyhívók, rádiótávíró készülékek,

rádiótelefon készülékek, rajzfilmek, rajzgépek, reduktorok (elektromosság), refraktométerek, refraktorok,

fénysugártörő készülékek, relék, elektromos, reosztátok, részecskegyorsítók, retorták, lombikok, riasztók,

riasztósípok, rosták fotogravűrhöz, röntgencsövek, nem orvosi célokra, röntgenfelvételek, nem orvosi célokra,

röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra, röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra,

röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra, röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem

orvosi célokra, savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz, savsűrűségmérők, sebesség-ellenőrző készülékek
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járművekhez, sebességjelzők, sebességmérő műszerek (fényképészet), sétálómagnók, sorszám kiadók,

sótartalommérők, sófokolók, sötétkamrák (fényképészet), sötétkamra lámpák (fényképészet), sötét üveg, lemez

keretei (fényképészet), speciális laboratóriumi bútorok, speciális ruházat laboratóriumi használatra,

spektrográfok, spektroszkópok, sportsípok, stroboszkópok, sugárzásmérők, aktinométerek, súlymérő

berendezések; súlymérőkészülékek és eszközök, súlyok, sűrűségmérők, denziméterek, szabályozó berendezések,

elektromos, szabászati mérőszalagok, szájvédők sportoláshoz, számítógép billentyűzetek, számítógépek,

számítógépes hardver, számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető, számítógépes programok

(letölthető szoftverek), számítógépes programok, rögzített, számítógépes szoftver alkalmazások, letölthető,

számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában, számítógéphez kialakított perifériák,

számítógép hordozó tokok, táskák, számítógép interfészek, számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák,

számítógép memória eszközök, számlálók, mérőműszerek, számlázógépek, számológépek, szárítóállványok

(fényképészet), szavazógépek, szegélyjelzők, szegélyjelölők, szelfibotok (kézi egykaros állványok), szelfi

lencsék, szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok, szélmérők, anemométerek, szemlencséket, okulárokat tartalmazó

műszerek, szemlencsék, okulárok, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szenzoros

kesztyűk, szerszám befogó- és vezető mérőműszerek, szervesfény-kibocsátó diódák (ÖLED), szextánsok,

szferométerek, szigetelt rézhuzalok, szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók, szimulátorok járművek

kormányozásához és vezérléséhez, szimulátorok újraélesztési oktatáshoz, színpadvilágítás-szabályozók,

szintezőlécek (földmérő műszerek), szintező műszerek, szirénák, szkennerek (adatfeldolgozó eszközök),

szócsövek, szolenoid szelepek (elektromágneses kapcsolók), szonárok, hanglokátorok, szondák tudományos

használatra, szögmérők (mérőműszerek), sztereoszkópikus berendezések, sztereoszkópok, szűrők

légzőmaszkokhoz, táblagépek, táblagép tokok, tachométerek, tanítórobotok, tárolók, tartók mikroszkóp

tárgylemezekhez, tartók elektromos tekercsekhez, távadók, transzmitterek (távközlés), távcsövek, látcsövek

(kétcsövű), távirányító készülékek, távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók, távírógépek, távíró

huzalok, távíró készülékek, távmérőműszerek, teleméterek, távolságmérő, távmérő berendezések, távolságrögzítő

készülékek, kilométerszámlálók, taxaméterek (díjmutató számlálószerkezetek), telefonkagylók, telefonok,

telefonok mikrofonjai, telefonvezetékek, telejelenlét robotok, telekommunikációs készülékek ékszerek

formájában, teleszkópok, tengerészeti iránytűk, tengeri mélységmérők, teodolitok, térdpárnák, térdvédők

munkásoknak, termografikus kamerák, termosztátok járművekhez, tesztelő készülékek nem gyógyászati

használatra, tisztítóberendezések hanglemezekhez, tojáslámpázók, tokok digitális személyi asszisztensekhez

(PDA-khoz), tokok okostelefonhoz, tokok okostelefonokhoz, tolómérők, tolómércék (1), tolómérők, tolómércék,

tolósúlyos kézimérlegek, totalizátorok, töltőállomások elektromos járművekhez, töltők elektromos cigarettákhoz,

tranzisztorok (elektronikus), triódák, túlélőtakarók, túlfeszültség korlátozók, túlfeszültség levezetők,

villámhárítók, tűk lemezjátszókhoz, tükrök (optikai), tűk tájolókhoz, tűzálló ruházat, tűzálló takarók, tűzcsapók,

tüzérségi célzótávcsövek, tűzjelző készülékek, tűzlépcsők, tűzlétrák, tűzoltófecskendők, tűzoltóhajók,

tűzoltókészülék, tűzoltó sprinkler-rendszerek, tűzoltó szivattyúk, tűzoltótömlők, TV készülékek, tv-súgógépek,

ujjbőségmérők, ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez, USB pendrive-ok, ütközési próbababák,

üzemanyagszint-mérők, üzenetrögzítők, vágóberendezések mozifilmekhez, vakításgátló ellenzők, vakításgátló

szemüvegek, vakuk (fényképészet), vákuumcsövek (rádió), vákuummérők, válaszjeladók (transzponderek),

varázsvesszők (vízkutatóké), variométerek, védőfóliák okostelefonokhoz, vegyészeti berendezések és eszközök,

vékony kliens számítógépek, vetítőgépek, vetítővásznak, vezérlőpanelek (elektromosság), vezetékcsatornák,

kábelcsatornák (elektromosság), vezetékek, elektromos, vezeték nélküli telefonok, videojáték patronok, kazetták,

videokamerák, videokazetták, videoképernyők, videomagnók, képmagnók, videotelefonok, világítástechnikai

ballasztok (áramkorlátozó elemek), világító jeladók, világító jelek, világító vagy mechanikai jelzések,

villamosított sínek fényszórók felszerelésére, villanófények, villogók, virtuális valóság headsetek, viselhető

aktivitásészlelők, viselhető számítógépek, visszapillantó kamerák járművekhez, viszkozitásmérők,

vizelet-fajsúlymérők, vízmérők, hidrométerek, vízszintezők, vízmértékek, vízszintjelzők, voltmérők, vonalkód

leolvasók, vonalzók (mérőeszközök), wah-wah pedálok, zárkioldók (fényképészet), zavarszűrő készülékek

(villamosság), zenegépek (jukeboxok), zsebszámológépek, zsinórok csiptetős szemüveghez, kivéve minden
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 terméket, ami a biciklizéssel, motorozással és autóversenyzéssel kapcsolatos.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszerek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök

mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához;

szexuális tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek; aeroszolos adagolók orvosi használatra,

agyi pacemakerek, akupresszúrás pántok, akupunktúrás tűk, alhasi övek, állatorvosi készülékek és eszközök,

altató hatású fejpárnák álmatlanság ellen, altató maszkok, a mozgást segítő kerekes járóeszközök, analizátorok

baktérium-azonosításhoz gyógyászati használatra, anatómiai kötések ízületekre, anesztéziára, érzéstelenítésre

szolgáló készülékek, antireumatikus gyűrűk, antireumatikus karkötők, babaetető cumik, befúvó készülékek,

inszuffiátorok, betegvizsgáló köpenyek, beültethető szubkután gyógyszerbeviteli eszközök, biológiailag lebomló

csontrögzítő implantátumok, biomágneses gyűrűk terápiás vagy gyógyászati célokra, cumik, cumik

cumisüvegekhez, cumisüveg szelepek, cumisüvegtartók, csapok műfogakhoz, csepegtető üvegek orvosi

használatra, cseppentők gyógyászati használatra, csíptetők cumikhoz, csizmák gyógyászati használatra,

defibrillátorok, diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra, dialízis készülékek, DNS- és RNS-vizsgálatra

szolgáló készülékek gyógyászati használatra, dréncsövek gyógyászati használatra, elektródák gyógyászati

használatra, elektrokardiográfok, elektromos akupunktúrás eszközök, elektromos melegítő párnák orvosi célokra,

elemző készülékek gyógyászati használatra, ellési berendezések állatok részére, endoszkópos kamerák

gyógyászati célokra, esztétikai masszírozó készülékek, fecskendők gyógyászati használatra, felfújható matracok

orvosi célokra, felkötő kendők, hevederek (támasztókötések), fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2),

fizikoterápiás készülékek, fogamzásgátló eszközök, fogászati berendezések, fogászati készülékek, elektromos,

fogfúrók, fogínymasszírozók csecsemők számára, fogorvosi vizsgálószékek, fogpótlások, fogszabályozáshoz

használt eszközök, berendezések, fogvédők fogászati célokra, fogzást elősegítő vagy könnyítő gyűrűk, függesztő

kötések, füldugók (fülvédő eszközök), fülpiszkálók, fűrészek sebészeti használatra, fűzők gyógyászati

használatra, galvanikus övek gyógyászati használatra, galvánterápiás készülékek, gasztroszkópok, gyomortükrök,

gipszkötések, kötszerek ortopédiai célokra, gumiszalagok fogszabályozáshoz, gyógyászati célú légágyak,

gyógyászati készülékek és eszközök, gyógyszerbelövők állatoknak, hajprotézisek, hallásvédő eszközök,

hallócsövek, hallókészülékek, hányinger elleni csuklópántok, harántlepedők betegágyra, hasfűzők, hasikötések,

haskötők, haskötők, köldök övek, hidrogén-inhalátorok, hidrosztatikus ágyak gyógyászati használatra, higiéniai

mosdók, mosdókagylók, hordozható kézi piszoárok, hőmérők gyógyászati célokra, hőmérséklet indikátor címkék

orvosi célokra, húgycsőfecskendők, húgycső szondák, hűtőpárnák elsősegély-nyújtási célokra, hűtőtapaszok

gyógyászati célokra, hüvely irrigátorok, hüvelyi (vaginális) fecskendők, inhaláló készülékek, injekciós

fecskendők, inkontinencia lepedők, inkubátorok orvosi használatra, inkubátorok újszülötteknek, irrigátorok,

beöntésre használt gyógyászati eszközök, járóbotok gyógyászati célokra, járókeret mozgássérültek számára,

jégtömlők gyógyászati használatra, kanalak gyógyszerek beadásához, kanülök, karkötők orvosi,

gyógyászaticélokra, kasztráló fogók, csipeszek, katéterek, kefék, ecsetek testüregek tisztítására,

kényszerzubbonyok, kerekes hordágyak, kesztyűk gyógyászati használatra, készülékek pattanások kezelésére,

koleszterinszint-mérők, kompressziós ruhák, kompresszorok (sebészeti), köpőcsészék gyógyászati használatra,

külső csontváz robotruhák gyógyászati célokra, lábujj elválasztók ortopédiai célokra, lábujj szétválasztók

ortopédiai célokra, lancetták, légzőmaszkok mesterséges lélegeztetéshez, lélegeztető készülékek mesterséges

lélegeztetéshez, lencsék (intraokuláris protézisek) sebészeti beültetésre, levegővel töltött párnák gyógyászati

célokra, lézerek orvosi célokra, lúdtalpbetétek lábbelikhez, mágneses rezonanciás képalkotó berendezések orvosi

használatra, mankók, mankóvégek, masszázsberendezések, masszírozó kesztyűk, maszkok egészségügyi

személyzet általi használatra, matracok, szülészeti, medencék gyógyászati használatra, méhfecskendők,

meleglevegős terápiás készülékek, meleglevegős vibrátorok orvosi használatra, mellszívók, menstruációs csészék,

mentős hordágyak, mesterséges állkapcsok, mesterséges anyagokból készült sebészeti implantátumok,

mesterséges bőr sebészeti használatra, mesterséges lélegeztető készülékek, mikrodermabráziós készülékek,

mozgássérült emelők, műfogak, műmellek, műszernek, műtőasztalok, művégtagok, négylábú járóbotok

gyógyászati célokra, nyelvkaparók, oftalmométerek, oftalmoszkópok, orrszívók, ortopédiai cikkek, ortopédiai
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cipőtalpak, ortopédiai térdpólyák, térdvédők, ortopéd lábbelik, orvosi fogók, csipeszek, orvosi köpölyöző üvegek,

orvosi kvarclámpák, orvosi lámpák, orvosi lámpák (gyógyászati használatra), orvosi pumpák, orvosi

röntgenberendezések, orvosi szondák, orvosi vezetődrótok, hullámvezetők, óvszerek, őssejt-regeneráló

készülékek gyógyászati használatra, övek, elektromos, gyógyászati használatra, övek gyógyászati célra, övek

ortopédiai célokra, párnák (betétek, tasakok) felfekvés megelőzésére, párnák gyógyászati használatra,

permetezők, porlasztók gyógyászati használatra, pesszáriumok, radiológiai képernyők, képnézők orvosi

használatra, radiológiai készülékek orvosi használatra, rádiumcsövek orvosi célokra, röntgencsövek orvosi

használatra, röntgensugarak előállítására szolgáló készülékek és berendezések orvosi használatra,

röntgensugárzás elleni védőfelszerelések orvosi használatra, rugalmas harisnyák sebészeti használatra, rugalmas

kötszerek, sebészeti fonalak, cérnák, sebészeti kapcsok, sebészeti készülékek és eszközök, sebészeti lepedők,

sebészeti robotok, sebészeti sínek, sebészeti szivacsok, sebészeti szondák, sebészkések, sebészollók, sebvarró

bélhúr, katgut, sérvkötők, spatulák gyógyászati célokra, speciálisan gyógyászati célokra készült ágyak,

speciálisan gyógyászati használatra készült bútorok, speciális műtőruházat, speciális tartályok gyógyászati

hulladékoknak, speciális táskák/tartók, orvosi eszközöknek, spirométerek (orvosi készülékek), stentek, steril

sebészeti lepedők, sugárterápiás, radioterápiás készülékek, süketség, nagyothallás kezelésére szolgáló készülékek,

székek orvosi vagy fogászati használatra, szexbabák, szexuális játékszerek, szívritmusmérő, szív stimulátorok,

sztetoszkópok, szülészeti készülékek, tablettaőrlők, takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati használatra,

talpbetétek lúdtalp ellen, tartályok gyógyszerek alkalmazására, adagolására, táskák sebészek és orvosok részére,

terápiás arcmaszkok, terhességi övek, termoelektromos borogatások (sebészeti), testmozgásra szolgáló

gyógyászati eszközök, készülékek, testösszetétel-mérők, testrehabilitációs készülékek gyógyászati célokra,

testüregek kimosására szolgáló eszközök, testzsír felügyelő eszközök, tetűfésűk, thermo tömlők, hideg-meleg

borogatások elsősegélynyújtási célokra, toalett székek, tomográfok gyógyászati célokra, trakciós készülékek

gyógyászati célokra, trokárok, tűk orvosi használatra, tükrök fogorvosoknak, tükrök sebészeknek, tyúkszemvágó

kések, ujjvédők gyógyászati használatra, újraélesztő készülékek, ultraibolya sugárszűrők gyógyászati használatra,

urológiai készülékek és eszközök, UV lámpák gyógyászati célokra, varratanyagok, varrattűk,

vércukorszint-mérők, vérnyomásmérő készülékek, vérvizsgáló készülékek, vibrátorok ágyakhoz, vibromasszázs

készülékek, visszér harisnyák, vizeletgyűjtő edények, kacsák, vizestömlők gyógyászati használatra,

 vörösvértest-számláló készülékek.

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

berendezések; acetiléngenerátorok, adagolóberendezések fűtőkazánokhoz, ágymelegitők, akváriumi

szűrőberendezések, akváriumi világítótestek, akváriummelegítők, arcgőzölő készülékek (szaunák),

atomreaktorok, automata hamuszállító berendezések, automata öntözőberendezések, bányászlámpák, barnító

berendezések (szoláriumok), beltéri állólámpák, bemutató hűtőpultok, berendezések szennyvíz tisztításához,

betétek égetőkemencékhez (állványok), bidék, biztonsági lámpák, biztonsági szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez, bojlerek, kazánok (kivéve gépek részei), búvárlámpák, csapok,

csapok (vízcsapok) csövekhez; csepegtetők (öntözéstechnikai szerelvények), csillárok, csíraölő égők, csíraölő

lámpák a levegő tisztításához, csokoládé-szökőkutak, elektromos, csőkígyók (lepárló-, fűtő vagy

hűtőberendezések részei), díszszökőkutak, dohány hűtésére szolgáló berendezések, dohánypörkölő gépek,

dörzsgyújtók gázhoz, durranógáz-égők, egészségügyi készülékek és berendezések, égetőkemencék, égőfejek

lámpákhoz, égők, égőfejek, elektromosan fűtött lábzsákok, elektromosan fűtött ruházat, elektromosan fűtött

zoknik, elektromos autoklávok főzéshez, elektromos borhűtő szekrények, elektromos cumisüveg melegítők,

elektromos főzőeszközök, elektromos főzőlapok, elektromos fűtésű szőnyegek, elektromos fűtőberendezések,

elektromos fűtőszálak, elektromos gofrisütők, elektromos gőzölök főzéshez, elektromos hűtőtáskák, elektromos

hűtőtáskák, hűtőládák, elektromos joghurtkészítők, elektromos kávéfőzők, elektromos kisülési csövek világításra,

elektromos kukták, elektromos kuszkuszfőzők, elektromos lámpák, elektromos olajsütők, fritőzök, elektromos

rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra, elektromos ruhaszárítók, elektromos sous vide sütők, elektromos

takarók, nem gyógyászati használatra, elektromos termoszok, elektromos tortillanyomók, elektromos ventilátorok

személyes használatra, elektromos vízforraló kannák, elektromos zseblámpák, élelmiszerhulladékok
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vízelvonására szolgáló készülékek, élelmiszer-szárítók, elektromos, elszívóernyők, enyvmelegítő készülékek,

fagyasztók, fáklyák, fáklyakémények, fáklyatornyok (kőolajipar), fejlámpák, fém armatúrák, vázak kemencékhez,

sütőkhöz, fénycsövek világításra, fény diffúzorok, fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz, fénytompító

szerkezetek járművekhez (lámpa szerelvények), fertőtlenítő készülékek, berendezések, fertőtlenítő készülékek

gyógyászati használatra (1), fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez, finomítótornyok lepárláshoz,

fogászati kemencék, foglalatok elektromos lámpákhoz, folyadékhűtő berendezések, formázott szerelvények,

idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz, forrólevegős fürdőszerelvények, forrólevegős készülékek, forrólevegős

sütők, forróvizes palackok, főző berendezések és készülékek, fürdőkádak, fürdőszobai melegítők, fürdőszobai

vízvezeték szerelvények, fürdőszoba szerelvények, füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz, füstölőkészülékek,

fumigációs berendezések, nem gyógyászati használatra, fűtőberendezések, fűtőberendezések járműablakok

jégtelenítéséhez, fűtőberendezések járművekhez, fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű

fűtőanyagokhoz, fűtőberendezések (víz), fűtőkazánok, fűtőbojlerek, fűtőkészülékek, fűtött bemutató pultok,

gázégők, gázgyújtók, gázkazánok, gázbojlerek, gázkondenzátorok, nem géprészek, gázlámpák, gázmosók,

gáztisztítók, gömblámpák, gőzállomások vasalókhoz, gőzfejlesztő berendezések, gőzkazánok, nem gépek részei,

gőztárolók, gőzakkumulátorok, grillezők, grillsütők, gyertyás lámpások, gyújtókészülékek, gyümölcsaszalók,

hajgöndörítő lámpák, hajszárítók, hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez, helyiségfűtők, hidromasszázs

fürdőberendezések, hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések, hidroponikus termesztési rendszerek, hordozható

kovácstűzhelyek, hőcserélők, nem gépalkatrészek, hőpárnák, elektromos nemgyógyászati használatra,

hőpisztolyok, hőszabályozó szelepek (fűtőberendezések részei), hőszivattyúk, hőpumpák, hőtárolók,

hővisszanyerő berendezések, huzatszabályzók (fűtés), hűtőberendezés, hűtőhelyiségek, hűtőkamrák,

hűtőkészülékek és berendezések, hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati tárolási célokra,

hűtőtartályok, ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére, irányjelző izzólámpák járművekhez, italhűtő

berendezések, ívlámpák, ivóvízszűrők, izzószálak elektromos izzókba, lámpákba, izzószálas égők, jégkészítő

gépek, jégkrémkészítő gépek, jégleolvasztók, jégtelenítők járművekhez, kádak ülőfürdőkhöz, kályhák

(fűtőkészülékek), kandalló fújtatók, kandallók, kandallórácsok, szikrafogók, kanócok olajjal működő

ételmelegítőkhöz, karok gázégőkhöz, kávépörkölő készülékek, kazáncsövek fűtőberendezésekhez, kemencehűtők,

kemencékhez samottbélések, kemencék, nem laboratóriumi használatra, kéménykürtők, füstcsatornák,

tűzcsatornák, kenyérpirítók, kenyérsütőgépek, kerékpár irányjelző lámpák, kerékpár lámpák, keresőlámpák,

zseblámpák, keverő csaptelepek vízvezetékekhez, kézszárító készülékek mosdókba, konyhai elszívóbúrák,

könyvsterilizáló berendezések, kromatográfiai készülékek ipari használatra, kutak, szökőkutak, lábmelegítők,

elektromos vagy nem elektromos, laboratóriumi égők, laboratóriumi elszívóberendezések, laboratóriumi lámpák,

lámpaernyők, lámpaernyőtartó vázak, lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz, lámpák járművekhez, lámpák

karácsonyfákhoz, elektromos, lámpák motorkerékpárokhoz, lámpások világításra, lámpaüvegek, lávakövek

grillezéshez; LED-diódás világító berendezések, légfertőtlenítők, léghevítő készülékek, berendezések, léghűtő

berendezések, légkeveréses sütőedények, légkondicionáló berendezések, légkondicionálók, légkondicionálók

járművekhez, légkondicionáló ventilátorok, légszárítók, légszelepek gőzfűtő berendezésekhez, légszűrő

berendezések, légtisztító készülékek és gépek, lepárló készülékek, levegő szagtalanítókészülékek, magnézium

izzószálak (világítás), malátapörkölő gépek, megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez, meleg

és hideg italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek, mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák,

merülőforralók, mikrobuborék generátorok fürdőkhöz, mikrohullámú sütők, mikrohullámú sütők ipari célokra,

mobil vécék, mosdókagylók (szaniter berendezések részei), mosogatók, mosdók, mosókonyhai kazánok,

multifunkciós főzőkészülékek, műkörmös lámpák, napkemencék, napkollektorok (fűtés), nukleáris moderátorok

és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések, nyársak roston sütéshez, nyársforgató készülékek, nyomás

alatti víztartályok, olajégők, olajlámpák, olajtisztító készülékek, öblítő berendezések, öntözőgépek

mezőgazdasági célokra, párásítók központi fűtés radiátoraihoz, parazsas ágymelegítők, párologtató készülékek,

evaporátorok, pasztőröző berendezések, pecsenyesütők, pecsenyesütő készülék, piszoárok (szaniter

berendezések), platni karikák, polimerizációs berendezések, radiátorfedelek, radiátortetők, radiátorok,

elektromos, radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez, reflektor lámpák, reflektorok járművekhez, rostok,
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grillsütők, sótalanító üzemek, egységek, spa kádak, hidromasszázs kádak, spirituszégők, sterilizátorok,

sütőkemencék, szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez, szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez, szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez, szabályozó szerelvények víz vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez, szagtalanító készülékek nem személyes használatra, szárító

berendezések, aszalógépek, szárítókészülékek és berendezések, szárító lámpák nem gyógyászati célokra, szauna

berendezések, szellőző (légkondicionáló) berendezések, szemétégetők, égetőkemencék, szén ívlámpákhoz,

szintszabályozó szelepek tartályokhoz, szűrők légkondicionálókhoz, tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez, tajine, elektromos, takarmány szárítására szolgáló készülékek, tányérmelegítők, tejhűtő

berendezések, textilgőzölők, tisztaszobák (egészségügyi berendezések), toalettek (WC-k), tömítőgyűrűk

vízcsapokhoz, törökfürdőkhöz hordozható kabinok, tűzcsapok, tűzhelyek, ultraviola lámpák nem gyógyászati

használatra, USB tápegységes pohármelegítők, úszómedence-klórozó berendezések, vécékagylók, vécéülőkék,

ventilátorok (légkondicionáló berendezések részei), világító berendezések és készülékek, világító berendezések

légi járművekhez, világító házszámok, villanykörték, vízellátó berendezések, vízelosztó berendezések, vízhűtők,

vízkivételi készülékek, berendezések, vízlágyítók, vízmelegítők (készülékek), vízmelegítők, vízforralók,

vízporlasztó fej csapra, víztisztító berendezések, víztisztító készülékek és gépek, vízvezetékcsövek egészségügyi

berendezésekhez (szaniterberendezésekhez), vízsterilizáló berendezések, vízszűrő berendezések, WC-vízöblítő

 tartályok, zuhanyok, zsebmelegítők.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; ablaktörlők, szélvédőtörlők, abroncskarimák

járművekhez, abroncstüskék, abroncsszegek, anyagmozgató kézikocsik, árbocok hajókhoz, csónakokhoz,

árnyékolók, tetők babakocsikhoz, áruszállító drónok, autogirók, babakocsik, babakocsikhoz kialakított

szúnyoghálók, belső gumiabroncs-tömlők, betonkeverő gépjárművek, bevásárlókocsik, billenőkocsik, billenős

tehergépkocsik, kamionok, billenőtestek tehergépkocsikhoz, billentőszerkezetek (tehergépkocsik és vagonok

részei), biztonsági gyermekülések járművekhez, biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez, borítások

járművek kormánykerekeire, botkormányok járművekhez, civil drónok, csáklyák, csomagtartók járművekhez,

csónakdaruk, csúszásgátlók járműabroncsokhoz, csúszásgátló láncok, darus teherautók, dísztárcsák,

egyensúlyozós egykerekűk, egyensúlyozós elektromos rollerek, ejtőernyők, elektromos emelőfalak (szárazföldi

járművek részei), elektromos gördeszkák, elektromos járművek, elektromos kerékpárok, ellensúlyok járművek

kerekeihez, ernyők babakocsikhoz, erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez, étkezőkocsik, evezőlapátok,

evezővillák, farevezők, fejtámaszok járműülésekhez, fékbetétek gépkocsikhoz, fékbetétek járművekhez, fékek

járművekhez, fékek kerékpárokhoz, fékpofák járművekhez, féktárcsák, tárcsafékek járművekhez, felfüggesztéses

lengéscsillapítók járművekhez, felfüggesztő rugók, hordrugók járművekhez, fényszóró-törlők, fogaskerekek

kerékpárokhoz, fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez, fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi

járművekhez, forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem motorjaihoz, forgóvázak vasúti

kocsikhoz, furgonok (járművek), futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához, futófelületek járművekhez

(szíjgörgők), függőkonvejorok, gépkocsialvázak, gépkocsik, gépkocsi karosszériák, gépkocsi lengéscsillapítók,

gépkocsi lökhárítók, golfautók (járművek), gördülőállomány siklóvasúthoz, görgők bevásárlókocsikhoz,

gumiabroncs foltozó tapaszok, gumiabroncs köpenyek, gumiabroncsok gépjárművekhez, gumiabroncsok

járműkerekekhez, gumibelsők kerékpárokhoz, gurítható ketreces kocsik, hajóablakok, ökörszemablakok,

hajóárbocok, hajóbordák, hajócsavarok (propellerek) csónakokhoz, hajókhoz, hajók, hajókémények, hajótestek,

hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek, hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi

járművekhez, hálófülkék járművekhez, hamutartók gépkocsikhoz, harmonikák csuklós buszokhoz, háromkerekű

áruszállító kerékpárok, helikopterek, hidraulikus áramkörök járművekhez, hidroplánok, vízi repülőgépek, hintók,

lovaskocsik, horgászkocsik, hőlégballonok, hűtőjárművek, irányjelzők járművekhez, jachtok, járműablakok,

járműajtók, járműalvázak, járműburkolatok, huzatok (alakra formált), jármű karosszériák, járműkárpitok,

járműlépcsők, fellépők, hágcsók, járműülések, járművek kerékküllői, járművek lökhárítói, javító felszerelések

gumiabroncs-belsőkhöz, kabinok kötélpályás szállítóberendezésekhez, kamerás drónok, karimák, illesztőperemek

vasúti kerekekhez, katapultülések repülőgépekbe, katonai célú drónok, katonai szállítójárművek, kenuevezők,

kenuk, kerékagyak járművekhez, kerékagy gyűrűk, kerekek szárazföldi járművekhez, kerekesszékek

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2455



mozgássérültek, betegek szállítására, kerékpárabroncs-karimák, kerékpár abroncsok, gumik, kerékpárcsengők,

kerékpár hajtókarok, kerékpár kerékagyak, kerékpárkerekek, biciklikerekek, kerékpár kitámasztók, stenderek,

kerékpárkormányok, kerékpár küllők, kerékpár nyergek, kerékpárok, kerékpáros táskák, biciklis táskák,

kerékpárpedálok, kerékpárpumpák, kerékpár sárvédők, kerékpár utánfutók, kerékpárvázak, kerékre rögzíthető

küllődíszek, kerékrögzítő anyák, kétéltű repülőgépek, kétkerekű kocsik, taligák, kétkerekű tüzérségi kocsik,

kézikocsik, kézikocsik és hajtányok, kikötőbikák (hajózás), kocsialvázak járművekhez, komphajók,

kormánykerekek járművekhez, kormánylapátok, kormányrudak, kormányművek hajókhoz, kosarak

kerékpárokhoz, kotróhajók, kötélpályás szállítóberendezések és készülékek, kuplungok szárazföldi járművekhez,

küllővédők kerékpárokhoz, kürtök, dudák járművekhez, lábbal hajtható rollerek (járművek), lábbal hajtott szánok,

lakóautók, lakókocsik, láncok gépkocsikhoz, láncok kerékpárokhoz, láncok motorkerékpárokhoz, léghajók

(kormányozható), légi járművek, légi készülékek, gépek és berendezések, légpárnás járművek, légszivattyúk,

légpumpák járműtartozékok), légzsákok (biztonsági felszerelések gépkocsikba), lengéscsillapító rugók

járművekhez, lenyitható tetők járművekhez, locsolókocsik (járművek), lopásgátló eszközök járművekhez,

lopásgátló riasztók járművekhez, lökhárítók vasúti kocsiállományhoz, meghajtó mechanizmusok szárazföldi

járművekhez, mentőautók, mentőszánok, méretre szabott lábzsákok babakocsihoz, méretre szabott lábzsákok

sportbabakocsihoz, modellhelikopteres fényképezőgép (helicam), mopedek, motorfelfüggesztések szárazföldi

járművekhez, motorházfedelek, motorháztetőtők járművekhez, motorkerékpár-kormányok, motorkerékpár

motorok, motorkerékpár nyereghuzatok, motorkerékpárok, motorkerékpárokhoz kialakított táskák, motorok

kerékpárokhoz, motorok szárazföldi járművekhez, motoros hajók/kisebb hajók, motoros robogók, motorosszánok,

mozdonykémények, mozdonyok, napellenzők gépkocsikba, nyereghuzatok kerékpárokhoz, nyeregtáskák

kerékpárokhoz, nyergek motorkerékpárokhoz, nyomatékváltók szárazföldi járművekhez, oldalkocsik, oldalsó

visszapillantó tükrök járművekhez, oldaltámaszok motorkerékpárokhoz, önjáró víz alatti járművek

tengerfenék-vizsgálatokhoz, öntőkocsik, önvezető autók, páncélozott járművek, poggyásztartó hálók

járművekhez, pontonok, pótkerék takarók, pótkocsik, utánfutók (járművek), robogók mozgáskorlátozottaknak,

rögzítők gépkocsirészek gépkocsi-karosszériához való rögzítésére, rugalmas hab gumibelsők, sárhányók,

sebességváltók, áttételek szárazföldi járművekhez, sebességváltók szárazföldi járművekhez, siklók, síléctartók

járművekhez, síliftek, sífelvonók, sólyák, lejtők hajóknak, spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez, sportkocsik,

sugárhajtású motorok szárazföldi járművekhez, szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez, szárazföldi, légi,

vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek, szelepek járműabroncsokhoz, szélvédők, szemetesautók,

szétkapcsolók, kioldók hajókhoz, szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez, szivargyújtók gépkocsikba,

takarítókocsik, tanksapkák járművek üzemanyagtartályaihoz, táskák sportbabakocsihoz, távirányítású járművek

vízalatti vizsgálatokhoz, távirányítós járművek, nem játékszerek, távolsági autóbuszok, tehergépkocsik,

teherautók, kamionok, tengelycsapok, tengelyek járművekhez, tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez,

tolatásjelzők járművekhez, tolószékek kisállatok számára, torziós rudak járművekhez, tömlőkocsik, tömlő nélküli

gumiabroncsok kerékpárokhoz, tömör gumiabroncsok járműkerekekhez, traktorok, triciklik, turbinák szárazföldi

járművekhez, uszályok, utánfutó horgok járművekhez, utánfutók kerékpárok szállítására, üléshuzatok

járművekhez, ülőliftek, űrjárművek, ütközőpárnák hajókhoz, vakításmentesítő eszközök járművekhez, vasúti

hálókocsik, vasúti hűtőkocsik, vasúti járművek, vasúti kapcsolószerkezetek, tengelykapcsolók, vázak

motorkerékpárokhoz, versenyautók, vezető nélküli autók (autonóm autók), villamoskocsik, villanymotorok,

elektromotorok szárazföldi járművekhez, villás targoncák, visszapillantó tükrök, vízijárművek, vontató

tehergépkocsik, zsákszállítókocsik, kivéve minden terméket, ami a biciklizéssel, motorozással és

 autóversenyzéssel kapcsolatos.

 13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok; acetil-nitrocellulóz, ágyúk, aknavetők,

mozsárágyúk (lőfegyverek), automatikus lőszertartó övek, töltényövek lőfegyverekhez, ballisztikus rakéták,

bengáli tüzek, görögtüzek, célzószerkezetek, nem távcsövesek, lőfegyverekhez, célzó tükrök lőfegyverekhez,

csappantyúk, nem játékok, csőcsapok nehézfegyverekhez, detonátorok, dinamit, géppuskák, gépfegyverek,

gyújtózsinórok, kanócok robbanóanyagokhoz, bányászati felhasználásra, gyutacsok, nem játékok, hangtompítók

fegyverekhez, jelzőrakéták, kézigránátok, könnygázas fegyverek, légpisztolyok (fegyverek), lőfegyverek,
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lőfegyver tisztító kefék, lőgyapot, lőpor, puskapor, lőporszaruk, lőportokok, lőszerek, lőszerek lőfegyverekhez,

lőszertartó övek, töltényövek, lövedékek (fegyverek), lövedékek (projektilek), lövegtalpak, ágyútalpak

(tüzérségi), mentéshez használt jelzőrakéták, robbanóanyagok vagy pirotechnikai eszközök, motorizált fegyverek,

ólomsörét vadászathoz, petárdák, piroforos anyagok, pirotechnikai eszközök, pisztolyok (fegyverek), puskaagyak,

puskatusok, puskacsövek, puskatokok, rakétakilövők, rakéták (lövedékek), rakétapisztolyok, ravaszvédő

kengyelek puskákhoz, revolverek, robbanásveszélyes porok, robbanóporok, robbanóaknák, robbanóanyagok,

robbanóanyagok ammónium-nitrátból, robbanó ködjelzők, robbanó töltények, robbantókanócok

robbanóanyagokhoz, robbantó lövegzárak, spray-k személyvédelmi célokra, szigonyágyúk, szigonypuskák,

szigonypisztolyok (fegyverek), tankok (fegyverek), torpedók, töltényhüvelyek, töltényöv töltő gépek, tölténytöltő

(betöltő) készülékek, tüzelő platformok, magaslesek, tüzérségi, nem teleszkópos célzószerkezetek, ütőszegek,

kakasok pisztolyokhoz és puskákhoz (lőfegyverekhez), vadász lőfegyverek, vállszíjak, vállhevederek

 fegyverekhez, závárzatok lőfegyverekhez.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök; achát,

amulettek (ékszerek), arany, nyers vagy vert, aranyszál (ékszerekhez), atomórák, brossok (ékszerek), cabochonok,

cipődíszek (ékszerek), díszdobozok karórákhoz, dísztűk, dísztűk (ékszerek), dobozok nemesfémből, drótok

nemesfémből (ékszerek), ébresztőórák, ékkövek, ékszerbemutató dobozok, ékszerdobozok, ékszerek, ékszerek

borostyánkőből, ékszerkellékek, ékszertokok, ékszertűk kalapra, elefántcsont ékszerek, elektronikus órák,

karórák, ellenőrző órák (központi órák), érmék, ezüstcérna, ezüst, megmunkálatlan vagy vert, ezüst szálak

(ékszerek), fekete borostyánkő díszek (zsett), féldrágakövek, fityegők, díszek kulcskarikákhoz, fityegők, díszek

kulcsláncokhoz, függők ékszerekhez, fülbevalók, gyémántok, gyöngyök borostyánkőből, gyöngyök (ékszerek),

gyöngyszemek ékszerkészítéshez, gyűrűk (ékszerek), hímzett textilből készült karkötők (ékszer), horgonyok

(óragyártás), időmérő eszközök, időmérők, ingák (óragyártás), irídium, jelvények nemesfémből, kalapdíszek

(ékszerek), kapcsok ékszerkészítéshez, karkötők (ékszerek), keresztek mint ékszerek, keresztek nemesfémből,

nem ékszerként, kronográfok, kulcskarikák (apró díszekkel, fityegőkkel), kulcskarikák nemesfémből, kulcstartók

(kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel), láncok (ékszerek), mandzsettagombok, medálok, medálok (ékszerek),

mellszobrok nemesfémből, misbaha (imafüzérek), mozgatószerkezetek órákhoz, napórák, nemesfémből készült

műtárgyak, műalkotások, nemesfém ötvözetek, nemesfém rudak, nyakkendőtűk, nyakláncok (ékszerek), nyers

vagy félig megmunkált gagát, nyers vagy félig megmunkált nemesfémek, óradobozok, óratokok, órák, óraláncok,

óralapok (óragyártás), óramutatók, óramutatók (óragyártás), órarugók, óratokok, óraüvegek, ozmium, palládium,

peridot, platina (fém), rézérmék, zsetonok, ródium, rózsafüzérek, olvasók, rugóházak (óragyártás), ruténium,

spinellek (drágakövek), stopperórák, strassz (drágakő utánzat), szálak nemesfémből (ékszerek), szíjak órákhoz,

szobrok nemesfémből, visszahúzható kulcstartók, zománcozott ékszerek, kivéve minden terméket, ami a

 biciklizéssel, motorozással és autóversenyzéssel kapcsolatos.

 15    Hangszerek; kottatartók és hangszerállványok; karmesteri pálcák; ajaksípos hangszerek, álltartók

hegedűkhöz, balalajkák (húros hangszerek), bambusz furulyák, bandoneónok, basszus hangszerek, bélhúrok

hangszerekhez, bendzsók, billentyűk, billentyűzetek hangszerekhez, billentyűk hangszerekhez, bőrök dobokhoz,

dobbőrök, brácsák, mélyhegedűk, cintányérok, citerák, csengettyűs kalapok (hangszerek), dobok (hangszerek),

dobverők, dorombok (hangszerek), dudák, elektronikus hangszerek, fújtatók hangszerekhez, fúvókák

hangszerekhez, gitárok, gongok, gyanta húros hangszerekhez, hangerőszabályzók gépzongorákhoz, hangfogók,

szordínók hangszerekhez, hangoló kalapácsok, hangszerállványok, hangszerek, hangvillák, harangjátékok,

szélhárfák, hárfák, harmonikák, harmóniumok, harsonák, pozanok (hangszerek), hatszögletű harmonikák,

hegedűk, huqin (kínai hegedű), húrlábak hangszerekhez, húrok hangszerekhez, húrok hárfákhoz, karmesteri

pálcák, kasztanyetták, kézicsengettyűk, kézicsengők, harangok (hangszerek), kintornák, klarinétok, kornettek

(hangszerek), kottalapozó készülékek, kottatartók, kör alakú rézkürtök (bucina), kulcsok, húrfeszítő csavarok

hangszerekhez, kürtök (hangszerek), lírák, lószőrök vonókhoz (hangszerekhez), mandolinok, melodikák,

nádnyelves hangszerek, nyelvsípok, nagybőgők, oboák, okarinák, orgonák, pálcák hangszer vonókhoz, pedálok

hangszerekhez, pengetők pengetős hangszerekhez, perforált (lyukasztott) zenetekercsek, pipa (kínai gitárok),

robotdobok, sheng (kínai fúvós hangszerek), suona (kínai trombiták), szájharmonikák, szaxofonok, szélcsövek
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orgonákhoz, szelepek hangszerekhez, szintetizátorok, tamburinok, tokok hangszerekhez, tom-tom dobok,

triangulumok (hangszerek), trombiták, üstdob állványok, üstdobok(hangszerek), ütők hangszerekhez, vonókápák

hangszerekhez, vonók hangszerekhez, vonós hagnszerek, xilofonok, zenedobozok, zongorabillentyűk,

 zongorabillentyűzetek, zongorahúrok, zongorák, zongoratekercsek.

 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; arany

töltőtoll hegyek, asztali alátétek, tányéralátétek papírból, asztali futók papírból, asztali iratrendező tálcák, asztali

könyöklők, asztalneműk papírból, atlaszok, átlátszó vetítőfóliák [papíráruk], autotípiák, fénykép metszetek,

bankjegyek, bankkártya leolvasók, nem elektromos, bélyegzőpárnák, festékpárnák, bélyegző [pecsét] tartó

dobozok, bélyegzőtartók, bérmentesítő gépek [irodagépek], betűk acélból, biológiai metszetek mikroszkópos

vizsgálatokhoz [oktatási anyagok], blokkok [papíráruk], blotter papírok, bónok, utalványok, borítékok

[papíráruk], buborékfólia (műanyag-) csomagoláshoz, cégtáblák papírból vagy kartonból, celluloid lapok

rajzfilmkészítéshez, ceruzahegyező gépek, ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos], ceruzák,

ceruzatartók, címbélyegzők, címbélyegek, címkék kartotéklapokhoz, címkék papírból vagy kartonból, címkéző

készülékek, címkéző készülékek, kézi, címtáblák címezőgépekhez, címzőgépek, csatok névjegykártya-tartókhoz

[irodai felszerelések], csekk-könyv borítók, csipeszes felírótáblák, csomagolások, borítások palackokhoz papírból

vagy kartonból, csomagolóanyag keményítőből, csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból,

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok], csomagolópapír, daloskönyvek, dekoratív

csillám irodai célokra, derékszögű vonalzók rajzoláshoz, diagramok, dossziék [papíráruk], ecsetek, egészségügyi

papír, WC-papír, elektrotípiák, galvanotípiák, előkék papírból, elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz,

építészeti makettek, érmetálcák, értesítő kártyák, érvénytelenítő bélyegzők, ezüstpapír, fapép karton [papíráru],

fatartalmú papír, fedelek, kötések, borítók [papíráruk], fényképek beragasztására szolgáló készülékek, fényképek

[nyomtatott], fényképtartók, fénymásolópapír, nyomtatópapír, festékkészletek [iskolai használatra], festékkeverő

csészék művészek részére, festéklapok iratmásoló gépekhez, festéklapok másológépekhez, festéktálcák,

festmények [képek], keretezve vagy anélkül, festőállványok, festővásznak, folyóiratok, formák modellező

agyagokhoz [művészeti anyagok], formanyomtatványok, űrlapok, földgömbök, földrajzi térképek, füzetek,

könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz, gémkapocs, golyóstollak, görbevonalzók, grafikai reprodukciók, gyűjthető

kártyák, nem játékokhoz, gyűrűs irattartók, iratrendezők, halenyv papíripari vagy háztartási használatra, hasáb

alakú vonalzók, térzők, űrtöltők, hektográfok, sokszorosító készülékek, hengerek szobafestőknek, hímzőminták,

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból, hírlevelek, hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek], indigópapír,

írásminták, iratgyűjtők, dossziék, iratmegsemmisítők irodai használatra, irattartók [papíráru], irodagépek

borítékok lezárására, irodai bélyegzőgépek, irodai gumiszalagok, irodai kaparókések, irodai kapcsok, iratkapcsok,

irodai kellékek, irodai lyukasztógépek, irodai nedvesítők, irodaszer szekrények, íróecsetek, íróeszközök,

írófelszerelések, írógép billentyűk, írógépek, elektromos és nem elektromos, írógéphengerek, írógépszalagok,

festékszalagok, írókészletek [papíráruk], írókréta, írólap, írópapír, írószerek, írószertartók [készletek], írótábla

törlők, iskolaszerek [papíráruk], ívek [papíráruk], javítófolyadékok [irodai cikkek], javítószalagok [irodai cikkek],

javítótinták [fénynyomatkészítéshez], jegyek, jelölő kréta, jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk, kalapdobozok kartonból,

kaparós matricák, karcolótűk, karkötők íróeszközök rögzítésére, karton, kartoncsövek, papírlemez csövek,

kartotékok, kartoték kártyák, kártyák, katalógusok, keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra, képek,

képeslapok, levelezőlapok, képregények, kézikönyvek [útmutatók], kéztámasztók festőknek, klisék, nyomódúcok,

könyvecskék, brosúrák, könyvek, könyvjelzők, könyvkötészeti cikkek, könyvkötő berendezések és gépek [irodai

eszközök], könyvkötő fonalak, könyvkötő szövetek, könyvlaprögzítők, könyvtámaszok, körzők, kötőszalagok

[könyvkötészet], kréta spray, krétatartók, kromolitográfiák, laminálók irodai használatra, lemezek metszetek

készítéséhez, levélzáró öntapadós ragasztókorongok, litografált műtárgyak, litográfiái kövek, litográfiái kréta,

lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez, magazinok, revük [időszaki lapok], mappák, márványozófésűk,

másológépek, duplikátorok, metszetek, mimeográf készülékek és gépek, modellező anyagok, modellező paszta,

modellező viasz, nem fogászati célokra, mutatópálcák, nem elektromos, műanyagfóliák csomagolására,
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műanyagok modellezéshez, műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához, naplófőkönyvek, főkönyvek,

naptárak, névbadgek [hivatali kellékek], névtábla-tartók [irodai felszerelések], noteszok, nyomatok [metszetek],

nyomdai alátétek, nem textilből, nyomdai betűk, nyomtatott kották, nyomtatott órarendek, menetrendek,

nyomtatott publikációk, nyomtatványok, nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz, orsók

írógépszalagokhoz, öntapadós címkék, matricák [papíripari], öntapadós textil [írószer és papíráru], öntapadós

textil szalag [papíráruk], palatáblák [íráshoz], palavesszők, paletták festőknek, pantográfok [rajzeszközök], papír,

papír alátétek, papír asztalterítők, papírból készült fedők fogászati tálcákhoz, papírból készült poggyászcímkék,

papírból készült szűrőanyagok, papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására, papír feliratok, zászlók,

papír felvevőgépekhez, papír-írószer áruk, papír kávéfilterek, papírmasé, papírmasnik, papírnehezékek, papírok

elektrokardiográfokhoz, papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül, papír rádiótáviratokhoz,

papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez, papírszalvéták, papírtörlők tisztítási célokra,

papírtörölközők, papírvágó kések [irodai cikkek], papírvágók [irodai cikkek], papír- vagy kartondobozok, papír-

vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál, papírzacskók, papírzacskók

gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra, papírzsebkendők, papírtörlők, pasztellek [kréták],

pauszmásolatok, pauszpapír, szabásminta papír, pecsétbélyegek, pecsételő anyagok papíripari használatra,

pecsétviasz, pénztárolók, pergamenpapír, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, poháralátétek papírból,

polimer modellezőagyag, portrék, arcképek, postabélyegek, poszterek, prospektusok, radírgumik, ragasztók irodai

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

rajzeszközök, rajzkészletek, rajzok, rajztáblák, rajzszegek, rézkarcok, gravűrök, rizspapír, rotringhegyek,

ceruzahegyek, sablonok [papíráruk], sablonok, stencilek, sablonok törléshez, sablontartók, scrapbook [családi

albumok], sminkeltávolító papírkendők, söröskorsó alátétek, stencilek ételek és italok dekorálásához,

szabásminták, szabókréta, számítási, számtani táblázatok, számok [nyomdai karakterek], számozókészülékek,

szedőhajók [nyomdászat], szedőregálok [nyomdai felszerelések], szedővasak, szedő-sorjázók, szemeteszsákok

papírból vagy műanyagból, szénceruzák, színes olajnyomatok, szivargyűrűk, szobrocskák, figurák papírmaséból,

szórólapok, szövegkiemelő tollak, szövettani metszetek [oktatási eszközök], szteatit [szabókréta], szűrőpapír,

tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések], tervrajzok, tinta- és tolltartó állványok, tinták,

tintarudak, toalettkendők papírból, tollak [irodai cikkek], toll- és ceruzatartók, tollhegyek, tollszártartók, tolltartó

dobozok, tolltartó kapcsok, csipeszek, tolitörlők, többmásolatos papírok [írószer], töltőanyagok papírból vagy

kartonból, töltőceruzák [rotringok], töltőtoll, törlésre szolgáló termékek, tuskihúzók, tusok, tűzőgépek [irodai

cikkek], t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz, ujjas előkék, papírból, ujjnedvesítő [irodaszerek], ujjvédők

[irodai cikkek], újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz, újságok, útlevéltartók, üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák, vasi [japán merített papír], vászon könyvkötéshez, világító papír, virágcserép burkolók papírból,

visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések], viszkózlapok, lemezek csomagolásra,

vízfestmények, akvarellek, vizsgálóasztalokon használt papír, vonalkód szalagok, vonalzók műszaki rajzokhoz,

xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz], zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, zacskók

 mikrohullámú sütéshez, zászlófüzér papírból, zászlók papírból, zenélő üdvözlőlapok, zsírpapír, viaszpapír.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

csövek és tömlők, nem fémből; ablakütközők gumiból, ajtókitámasztók gumiból, akrilgyanták [félkész termékek],

alátétgyűrűk gumiból vagy vulkánfíberből, ásványgyapot [szigetelőanyag], azbeszt, azbesztburkolatok,

azbesztlapok, azbesztlemezek, azbesztnemez, azbesztpala, azbesztpapír, azbesztszálak, azbesztszövet, azbeszt

tömítések, balata, balatafa, biztonsági függönyök azbesztből, cellulóz acetát, félig feldolgozott állapotban,

csapószelepek, visszacsapó szelepek gumiból, csatlakozások nem fémből flexibilis csövekhez, csatlakozó csövek

járművek hűtőihez, csillámpala [mica], nyers vagy félig feldolgozott állapotban, csomagoló [párnázó] anyagok

gumiból vagy műanyagból, csőburkolatok, nem fémből, csőtömítések, dielektrikumok [szigetelők], dilatációs

hézagkitöltők, dokkok, hajók és csónakok károsodásának megelőzésére szolgáló rakparti, falra szerelhető gumi

párnázó anyagok, ebonit [keménygumi], erősítő anyagok csövekhez, nem fémből, fakéreg burkolat

hangszigeteléshez, félig feldolgozott műanyag fóliákból álló szűrőanyagok, félig megmunkált fékbetét anyagok,
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folyékony gumi, forrasztópálcák műanyagból, gumi, gumi anyagok gumiabroncsok újrafutózásához, gumigyűrűk,

gumikarmantyúk gépalkatrészek védelmére, gumi, nyers vagy félig feldolgozott állapotban, gumiragasztó

oldatok, gumiszálak nem textilipari használatra, gumitáskák, borítékok, zacskók csomagoláshoz, gumitömítés

befőttes üvegekhez, guttapercha, habszivacs támaszok virágkötészethez [félkész termékek], hangszigetelő

anyagok, hengertömítések, hőálló szigetelő anyagok, hőterjedést gátló anyagok, időjárásvédő szigetelőanyagok,

kábelszigetelő anyagok, karbonszálak nem textilipari felhasználásra, kazánkőképződést gátló, hősugárzást

megakadályozó szerek, kötelek gumiból, gumikötelek, léghuzat elleni tömítőszalagok, lökésgátlók, lökhárítók

gumiból, műanyag borítások mezőgazdasági célokra, műanyag, félig feldolgozott, műanyag fóliák nem

csomagolási célokra, műanyag szálak 3D nyomtatáshoz, műanyagszálak nem textilipari használatra, műgyanták

[félkésztermékek], műszálak nem textilipari használatra, nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez, nem

fémből készült rugalmas csövek, nem vezető, hőmegtartó anyagok, nyers vagy félig feldolgozott kaucsuk,

öntőformák ebonitból, öntözőcsövek, papír elektromos kondenzátorokhoz, ragasztószalagok, nem orvosi,

papíripari vagy háztartási célokra (1), ragasztószalagok, nem orvosi, papíripari vagy háztartási célokra (2),

rugalmas fonalak nem textilipari használatra, salakgyapot [szigetelőanyag], szelepek gumiból vagy

vulkánfíberből, szennyezésgátló úszógátak, szerelvények, nem fémből, hajlékony csövekhez, szerelvények, nem

fémből, merev csövekhez, szerelvények nem fémből, sűrített levegő továbbítására, szigetelőanyagok,

szigetelőanyagok elektromos vezetékekhez, szigetelő fémfóliák, szigetelő festékek, szigetelő filc, szigetelők,

szigetelő kesztyűk, szigetelő lakkok, szigetelő olajok, szigetelő olaj transzformátorokhoz, szigetelőpapír,

kátránypapír, szigetelőszalagok, szigetelő vakolat, szintetikus gumi, szűrőanyagok [félig megmunkált habok vagy

műanyag fóliák], tengelykapcsoló betétek, textilszövetből készült tömlők, tömítések, szigetelések, tömítőanyagok

illesztésekhez, tömítőgyűrűk, tömítőkitt, tömő [párnázó] anyagok gumiból vagy műanyagból, újrahasznosított

cellulózfólia [nem csomagolási célra], ütközők gumiból, üvegszálból készült szövetek szigetelésre, üveggyapot

szigetelési célokra, vágányszigetelő anyagok, vakításgátló fólia ablakokra, vászontömlők, vatta csomagoláshoz

 [tömítés], vegyszerek rések javítására, viszkózlemezek nem csomagolási célra, vízhatlan tömítések, vulkánfíber.

 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; abrakos tarisznyák, állatbőrök

és irhák, állszíjak bőrből, aranyverő hártyák, bevásárlóhálók, bevásárlótáskák, bordák esernyőkhöz vagy

napernyőkhöz, botszékek, bőr címkék, bőrdarabok bútorhuzatokhoz, bőrlemezek, bőr, nyers vagy félig

megmunkált állapotban, bőröndök, bőröndök kerekekkel, bőröndök, utazóládák [poggyász], bőr pórázok,

bőrruházat (2), bőrszalagok, bőrzsinórok, bőrszelepek, bőrszíjak, bőrszíjak katonai felszerelésekhez, bőrszíjak

[nyergesáru], bőr vállszíjak [hevederek], bútorhuzatok bőrből, dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből, dobozok

vulkánfíberből, ernyők, esernyők, esernyő fogantyúk, esernyőnyelek, esernyőfogók, esernyőtokok, huzatok,

feszítőzablák, fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához, fogantyúk bőröndökhöz, fogantyúk sétapálcákhoz,

gumirészek kengyelekhez, gyerekhámok, gyűrűk esernyőkhöz, hámok állatoknak, hámok szerelvényei,

hátizsákok, hátitáskák, hátizsákok, táskák hegymászóknak, hétköznapi, utcai táskák, hitelkártyatartók

[levéltárcák], irattáskák, aktatáskák, kalapdobozok bőrből, kantárak [hámok], kecskebőr, sevró, kengyelek,

kengyelszíj, kerekes bevásárlótáskák, szatyrok, kézitáskák, kézitáska vázak, kikészített bőrök, kilencágú

korbácsok, kompressziós zsákok csomagokhoz, konferencia mappák, korbácsok, ostorok, korcsolyaszíjak,

kottamappák, kottatokok, kötőfékek [hámok], kruponbőrök, kulcstartó tokok, lánchálós erszények, ló hámok,

lópatkók, lószerszámok, lószerszám-szíjak, lótakarók, lópokrócok, lovaglónyergek, marhabőrök, moleszkin

[bőrutánzat], motorizált, megülhető bőröndök, műbőr, napernyők, névjegykártyatartók, névjegytartók,

kártyatartók, nyakörvek állatoknak, nyeregfák [nyeregvázak], nyeregtakarók lovaknak, nyeregtáskák,

oldalhordozó táskák csecsemők hordozására, oldaltáskák, tarisznyák, piperetáskák üresen, poggyász,

poggyászcímke tartók, randsel-ek [Japán iskolatáskák], rugóburkolatok bőrből, ruhák állatoknak, ruhatáskák

utazáshoz, satchel táskák, sétapálcák, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák, szájkosarak, szemellenzők [hámok],

szerszámtáskák, üresen, szíjak bőrből, szíjak nyergekhez, táskák, hátizsákok táborozóknak, táskák [zacskók,

tasakok] csomagolásra, bőrből, tefillin [imaszíjak], térdvédők lovaknak, turistabotok, utazókészletek [bőráruk],

útitáskák, vadásztáskák [vadászkellékek], vázak esernyőkhöz vagy napernyőkhöz, zablák állatoknak [hámok],
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zergebőr, nem tisztítási célokra, kivéve minden terméket, ami a biciklizéssel, motorozással és autóversenyzéssel

 kapcsolatos.

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

bitumen; hordozható szerkezetek nem fémből; emlékművek nem fémből ablaküveg, a járműablakok kivételével,

ablaküveg építési célokra, agglomerált parafa építkezéshez, agyag, agyag téglákhoz, ajtókeretek, nem fémből,

ajtók, nem fémből, ajtópanelek, nem fémből, akváriumi homok, akváriumi kavics, akvárium szerkezetek,

alabástrom, alabástromüveg, alakításra alkalmas fa, állványzat, árbocok, nem fémből, armatúrák, tartóvázak nem

fémből, építési célra, aszfalt, aszfalt útburkolatok, azbesztcement, azbeszthabarcs, balusztrádok, nem fémből,

beton, bevonatok [építőanyagok], bitumen építési anyagok, bitumenes bevonatok tetőfedéshez, bitumenes

kátránypapír, biztonsági üveg, burkolatok, nem fémből, építési célokra, burkolólapok építéshez, nem fémből,

bűzelzárók, szagelzáró szifonok, nem fémből vagy műanyagból, cement, cementlapok, cementoszlopok,

csatornafedők, nem fémből, csövek homokkőből, csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló

berendezésekhez, deszkák fából, építéshez, díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra, dongafák,

dúcok, támfák, nem fémből, elágazócsövek, ágcsövek, nem fémből, elektromos vezetékeket tartó oszlopok, nem

fémből, előregyártott emelvények, nem fémből, előtetők, nem fémből, emlékművek, nem fémből, emléktáblák,

nem fémből, építési filc, építési nemez, építési homokkő, építési üveg, építőelemek betonból, építőelemek (nem

fémből) lapok formájában, építőkövek, épületek, nem fémből, épületpanelok, nem fémből, ereszcsatornák, nem

fémből, esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra, ezüsthomok, faanyag, fűrészáru, faanyag háztartási

eszközök készítéséhez, fa burkolatokhoz, falicsempék, nem fémből, fali díszlécek, nem fémből, farostlemezek

építéshez, fa útburkolatok, fazekas agyag, festékszóró fülkék, nem fémből, forgóajtók, nem fémből, furnérlemez,

fűrészáru, deszkaáru, fűrészelt fa, geotextilek [építkezésekhez], gerendák, tartóoszlopok, nem fémből, gipsz,

gipszvakolat, gránit, gumicsapágyak épületek szeizmikus szigeteléséhez, habarcs építési célokra, harmonikaajtók

nem fémből, harmonikaajtók, nem fémből, hirdetőoszlopok, nem fémből, homok, az öntödei homok kivételével,

hosszabbítok kéményekhez, nem fémből, istállók, járólapok, nem fém, jelzőtáblák, nem világítók, nem

mechanikusak, nem fémből, kandallóburkolatok nem fémből, kátrány, kátrányozott szalagok [építőipar], kavics,

murva, sóder, kemencék cementanyaga, kémények, nem fémből, kéményoszlopok, nem fémből, kéménytetők,

nem fémből, kéménytoldatok, nem fémből, kerékpárállványok parkoláshoz, nem fémből, keretek (nem fémből)

üvegezett ablakokhoz, kerítések, nem fémből, készházak, keszonok víz alatti építkezésekhez, kikötőcölöpök, nem

fémből, kipréselt cukornád, bagasz [építőanyag], kisplasztika kőből, betonból vagy márványból, klinkerkő,

kohóhabsalak cement, koporsó- vagy sírfedelek, nem fémből, korcsolyapályák [építmények], nem fémből, kő,

kőfaragványok, kőszénkátrány, kötőanyagok kövekhez, kötőanyagok utak karbantartásához, külső redőnyök, nem

fémből, nem textilanyagokból, kvarc, hegyikristály, lécek, nem fémből, léckerítés [nem fémből], lefolyócsövek,

szennyvízcsatornák, nem fémből, lengőajtók, nem fémből, lépcsőfokok, nem fémből, lépcsők, nem fémből,

lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem fémből, lugasok [építmények nem fémből], madárfürdők [nem fém

szerkezetek], madárházak, nem fémből [építmények], madár ülőkék, ülőfák [kalitkában], magnéziacement,

makadám, márvány, megmunkált fa, mellszobrok kőből, betonból vagy márványból, mennyezetek, nem fémből,

merevcsövek, nem fémből [építés], mész, mészkő, mészmárga, mobil épületek, nem fémből, mobil melegházak,

nem fémből, mozaikok építési célokra, műanyag ágyásszegélyek, műanyagsínek [építőanyagok], műkő,

művészeti tárgyak kőből, betonból vagy márványból, nád, építési célra, napelemeket tartalmazó, nem fém

tetőszerkezet, négyzetfa [ácstermék], nem fém ablakpárkányok, nem fémből készült falborítások építéshez, nem

fémből készült falborítások építéshez (3), nem fém építőanyagok, nem fémes anyagokból készült útburkoló

blokkok, nem fém konzolok építőipari célra, nem fém oszlopok építkezéshez, nem világító, nem mechanikus

jelek, táblák, nem fémből, nem világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből, nem világító útjelzők, nem

fémből, nyers kréta, olivin építési célokra, oszlopok, nem fémből, öntödei öntőformák, nem fémből,

padlóburkolatok [fából], padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből, padlódeszkák, padlók, nem fémből, palák,

palás kőzetek, pala, palakő, palapor, páncélburkolat, nem fémből, páncélok, nem fémből, páncélozott ajtók nem

fémből, parkettafák, parketták, pavilonok, porfír [kő], postaládák [kőművesmunkák], profillécek fából

falburkolathoz [lambéria], rácsozatok nem fémből, rakétakilövő állványok, nem fémből, redőnyök, nem fémből,
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rovarhálók, nem fémből, salak [építőanyag], salaktörmelék, samott [tűzálló anyag], sarokcsatornák, nem fémből,

sertésólak, nem fémből, silók, nem fémből, síremlékek, nem fémből, síremléktáblák, nem fémből, sírkamrák, nem

fémből, sírkő sztélék, nem fémből, sírkövek, sírboltok, nem fémből, sírlapok, nem fémből, szádfalak, szádpallók,

nem fémből, szemöldökfák, áthidalók, nem fémből, szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből, szigetelőpapír

[építkezéshez], szigetelő üveg [építkezés], színes üvegablakok, szurok, táblás faburkolat, tartályok

kőművesmunkákhoz, távíróoszlopok, nem fémből, téglák, telefonfülkék, nem fémből, terméskő, terrakotta,

tetőcserepek, tetőfedő pala, tetősarok csatornák, nem fémből, tetősarok-gerendák, tufa, tűzálló cementbevonatok,

tűzálló építőanyagok, nem fémből, tyúkólak, nem fémből, ugródeszkák, trambulinok, nem fémből, úszódokkok,

nem fémből, hajók kikötéséhez, úszómedencék [nem fém szerkezetek], útburkoló anyagok, utcai vízlevezető

csatornák, nem fémből, útépítési és útburkoló anyagok, útjelzőtáblák, szalagok, szintetikus anyagból, útmenti

biztonsági korlátok, nem fémből, üveggranulátumok utak jelzéséhez, üvegházak keretei, vázai, nem fémből,

vásári bódék, házikók, vasúti talpfák, nem fémből, világító térkövek, vízelvezető csövek, nem fémből,

vízvezetékek, nem fémből, vízvezeték szelepek nem fémből vagy műanyagból, xilolit, zászlórudak nem fémből,

zászlórudak, nem fémből, zománcozott üveg, építkezéshez, zsaluk, spaletták, nem fémből, zsaluzat betonhoz,

 nem fémből, zsilipcsövek, nem fémből, zsindelyek.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán;

ablakszárny-rögzítők nem fémből, ablakokhoz, ablakszerelvények, nem fémből, ablakütközők, nem fémből vagy

gumiból, ágyak, ágyalapok, ágylábak görgői, nem fémből, ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével,

ágyszerelvények, nem fémből, ajtócsengők, nem fémből, nem elektromos, ajtócsukók (nem elektromos, nem

fémből), ajtókilincsek, nem fémből, ajtókopogtatók, nem fémből, ajtóreteszek, nem fémből, ajtószerelvények,

nem fémből, ajtóütközők, nem fémből vagy gumiból, állati karmok/körmök, állati állványok, polcok (2),

állványok, polcok (3), anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből, árubemutató állványok, asztallapok, asztalok,

asztalok fémből, azonosító karkötők, nem fémből, babáknak való kiságyak, bakok, kecskelábak [bútorzat],

bálnaszila [halcsont], nyers vagy félig megmunkált állapotban, bambuszfüggönyök, bambusznád, bébikompok,

beltéri ablaksötétítők textilből, beltéri árnyékolók [bútorok], beszállólépcső utasoknak, nem fémből, mozgatható,

borostyán, bölcsők, bútorajtók, bútorlábak, bútorok, bútorszerelvények, nem fémből, cégtáblák, cégérek fából

vagy műanyagból, cipőszegek, nem fémből, csapok, ekék, nem fémből, csapos flekkek cipőkhöz, nem fémből,

csavarok, nem fémből, csavaroskupakok üvegekhez, nem fémből, csomagolótartályok műanyagból, csuszásgátlók

mosogatóba, díványok, kerevetek, dobozok fából vagy műanyagból, dobozok játékokhoz, dugók, dugók, nem

fémből, edényszárítók [rácsok, állványok], ékszer-rendszerezők, elefántcsontdió, élelmiszertartó szekrények,

elfordulásgátló párnák csecsemőknek, elzárók, nem üvegből, fémből vagy gumiból, erdei állatetető,

esernyőtartok, ételdíszek műanyagból, etetőszékek csecsemőknek, ezüstözött üveg [tükrök], fából készült ágyak,

fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból készült keresztek, nem ékszerként, fa csomagolás palackokhoz,

fahordók bor lefejtéséhez, faládák, falra szerelt pelenkázók, faorsók fonalhoz, selyemhez, paszományhoz,

faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz, fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok, fa- vagy műanyag létrák, fejes

csavarok, nem fémből, fejformáló párnák csecsemőknek, fejtámaszok [bútorok], fejtámasztó párnák

csecsemőknek, fekhelyek, ágyakhoz kedvencek részére, felfújható bútorok, felfújható matracok, nem gyógyászati

használatra, felfújható párnák, nem gyógyászati használatra, felfújható reklámtárgyak, fellépők, nem fémből,

fémbútorok, fésülködő asztalok, fészkelőláda, doboz, feszkelőláda házi kedvenceknek, fiókok, fodrászszékek,

fogások [bútorok], folyóirattartók, folyóirattartó állványok, fonott áruk, függönyakasztók, függönyelkötők,

függönyösszefogók, függönygörgők, függönykarikák, függönyök szövettel borított fából [bútorzat],

függönyrudak, függönytartók nem textilanyagokból, függönytartó sínek, fűrészasztalok [bútorok], fűrészbakok,

gardróbok, gardróbszekrények, gombkilincsek, nem fémből, gurulós számítógépasztal [bútor], gyógyszeres

szekrények, gyöngyfüggönyök, díszítés céljára, gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban, habarcs

vödör, nem fémből, halaskosarak, hálómatracok, háztartási szikrafogók, házszámok, nem fémből, nem világító,

hengerpárnák, heverők, hímzőkeretek, hirdetőtáblák, hordóabroncsok, nem fémből, hordócsapok, nem fémből,

hordódongák, hordótartó állványok, nem fémből, hordozható álló asztalok, húsvágó deszkák, vágódeszkák,
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iratgyűjtő polcok [bútorok], irodabútorok, írógépasztalok, iskolabútorok, járókák, kábelsaruk, nem fémből,

kampók, fogasok ruhaakasztó rúdhoz, nem fémből, kanapék, kaptárakhoz fakeretek, karok nem fémből

növényekhez és fákhoz, karok növényekhez és fákhoz, nem fémből, kartotéktartó szekrények, kemping matracok,

kennelek, képkeretek, kertibútorok, kézi tükrök [piperetükrök], kézi zászlórudak, nem fémből, kikötőbóják,

kiságyak, kis létrák, nem fémből, kitömött állatok, kitömött madarak, komódok, fiókos szekrények,

konzolasztalok, konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből, koporsók, koporsószerelvények nem fémből,

korall, kórházi ágyak, könyvespolcok, könyvszekrények, könyvtartók [bútorzat], körömkoptató állvány

macskáknak, kulcstartó táblák, ládák, dobozok, nem fémből, lécek, rudak, szegélyek képkeretekhez, legpárnák

nem gyógyászati használatra, legyezők, lemezek szintetikus ámbrából, lemezelt beltéri árnyékolók,

lépcsőszőnyegekhez rögzítőrudak, lépek kaptárakba, madárodúk, marmonkannák, nem fémből, masszázsasztalok,

matracok, szivacsok, méhkasok, kaptárak, méhsejt, mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból,

motorolaj leeresztő tartályok [nem fémből], mózeskosarak, mozgó függődíszek [dekoráció], munkapadok,

munkaasztalok, műanyag bútorszegélyek, műanyag címkék, műanyag görgők ablakzsalukhoz, műanyag kapcsok

tasakok, zacskók lezárásához, műanyag kulcskártyák, nem kódolt és nem mágneses, műanyag kulcsok, műanyag

lefolyók [szelepek], műanyag rámpák járművekhez, műasztalos ipari termékek [bútorok], műszaki rajzasztalok,

művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból, nád [fonóanyag], nagy kosarak tárgyak

szállításához, nem fém ajtórögzítők, nem fémből készült csőbilincsek, nem fémből készült hordók, nem fémből

készült kábel- és csőbilincsek, nem fémből készült kapaszkodórudak fürdőkádakhoz, nem fémből készült

konzolok és tartóelemek bútorokhoz, nem fémből készült kulcskarikák, nem fém görgők [bútorgörgők], nem fém

kosarak, nem fém, nem mechanikus csörlők hajlékony tömlőkhöz, nem fém vezetősínek tolóajtókhoz, nem fém

zárószerkezetek ablakokhoz, nem gyógyászati célú légágyak, ólak, vackok lakásban tartott kisállatoknak,

osztrigahéjak, kagylók, ölbe vehető asztallapok, padok [bútorok], palackdugók, palacktartók, papír

szalagfüggönyök, párnák, díszpárnák, párnák, fejpárnák, párnák háziállatoknak, pelenkázó matracok,

pohárszékek, ebédlőszekrények, postaládák nem fémből vagy falazatból, próbababák, próbababa szabóknak,

pulpitusok, puskatartó állványok, rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű, rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem

fémből, rakodólapok, nem fémből, rakodólapok (szállító), nem fémből, rattan, rendszámtáblák, nem fémből,

rögzített adagolók kutyaürülék-gyűjtő zacskókhoz, nem fémből, rögzítő dübelek (tiplik), nem fémből, rudak,

póznák, nem fémből, rudak szintetikus ámbrából, ruhafogasok, nem fémből, ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák,

ruhásszekrények, gardróbok, ruhavédő [tároláshoz], ruhazsákok [ruhásszekrénybe], sátorkarok, nem fémből,

satupadok [berendezési tárgyak], satupadok [bútorzat], spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor], szabadon

álló válaszfalak [bútor], szakajtók [kenyérkosarak], szalagok fából, szalmafonatok, szalmafonatok a gyékények

kivételével, szalmaszalagok, szalmazsákok, számológép-állványok, szaru nyers vagy félig megmunkált

állapotban, szarvasagancsok, szegecsek, nittek, nem fémből, szegek cipőkhöz, nem fémből, székek fémből,

székek ülések], szelepek, nem fémből, nem géprészek, szélharang [dekoráció], szobainasok, szobrocskák fából,

viaszból, gipszből vagy műanyagból, szófák, szőnyegek, takarók gyerek járókákhoz, tajtékkő [szepiolit], tálcák,

nem fémből, tárolók, nem fémből [raktározáshoz, szállításhoz], tárolópolcok, tartályok folyékony üzemanyaghoz,

nem fémből, tartályok, nem fémből, vagy falazatból, tartályzárak, nem fémből, tartók/foglalatok kefékhez,

táskaakasztók, nem fémből, teknősbéka-páncél utánzatok, törölközőállványok [bútor], törülközőadagolók,

rögzített, nem fémből, tükörcsempék, tükrök (ezüstözött üveg), újságtartó állványok, urnák [temetkezési-], úszó

konténerek, nem fémből, ülések babakádakba, üres szerszámos dobozok nem fémből, üres szerszámosládák nem

fémből, ütközésvédők gyermekágyakhoz, nem ágynemű, üvegdugók nem üvegből, fémből vagy gumiból, vasúti

rakodási mintaszelvények, nem fémből, virágcseréptartó talapzatok, vízágyak, nem gyógyászati használatra,

vízvezeték szelepek műanyagból, vödörhordozó rúd vállra [iga], zárak járművekhez, nem fémből, zárak, nem

elektromos, nem fémből, zárókupakok, nem fémből, zuhanyülőkék, zsámolyok, zsámolyok/támlátlan székek,

 zsanérok, csuklóspántok, nem fémből, zsúrkocsik, zsúrkocsik [bútorok].

 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-,
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porcelán- és fajanszáruk acélgyapot tisztításhoz, aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra, agyagedények,

akváriumfedők, akváriumok (szobai), állatfésűk, lókefék, állatfésülő kesztyűk, állatsörték [kefeáruk és ecsetek],

állványok hordozható babakádakhoz, alomtálcák házi kedvenceknek, aromaolaj párologtatók, a nádból készült

párologtatók kivételével, asztaldíszek, asztali alátétek, nem papírból vagy textilből, asztali ecet- és olajtartók,

asztali füstelszívó, asztali késtartók, asztali szalvétatartók, autómosó kesztyűk, baromfigyűrűk, bébifürdőkádak,

hordozható, beltéri terráriumok [növénytermesztéshez], beltéri terráriumok [viváriumok], bontófésűk,

borlevegőztető berendezések, borlevegőztetők, borotvapamacsok, borotvaecsetek, borotvapamacstartók,

borsdarálók, kézi, borstartók, bögrék, korsók, bőr fényesítéshez, búvárszivattyúk, plungerek eldugult lefolyók

tisztítására, cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből, címkék dekantálókhoz, cipőfényező

készülékek, nem elektromos, cipőgombolók, cipőkanalak, cipőkefék, cukorfogók [csipeszek], cukorkásdobozok,

cukortartók, cukrászati nyomózsákok, cumisüveg melegítők, nem elektromos, csajkák, katonai evőcsészék,

csepegtetőedények, csepegtetők háztartási célokra, csészealjak, csészék, csizmahúzók, csövek és hegyek

süteménydíszítéshez, darálók háztartási használatra, kézi, dekantálók, demizsonok, üvegballonok,

dezodorálószerek személyes használatra, dézsák, diótörők, dobozok üvegből, dörzsölőeszközök [kefék],

dörzsszivacsok bőrradírozáshoz, dugóhúzók, elektromos és nem elektromos, dugók üvegből, üvegdugók,

edényáruk, edények, fazekak, edényfogók és -alátétek, edényfogó kesztyűk, edénymosó kefék, egérfogók,

éjjeliedények, eldobható tányérok, elektromos kefék, a géprészek kivételével, elektromos rovarcsapdák,

enyvesfazekak, ételbúrák, étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével, étkészletek, étlaptartók, evőpálcikák

(kínai-), fagylaltadagoló kanalak, fazekasáruk, fazékfedők, fedeles kupak, fedeles fémkupak, fejek elektromos

fogkefékhez, felfújható babakádak, felmosófej-kifacsarós vödrök, felmosórongyok, felmosó vödör kicsavaróval,

fémedények fagylalt és jeges italok készítéséhez, fém súrolópárnák, festett üvegáru, fésűk, fésűk állatoknak, fésűk

(elektromos), fésűtartók, fogkefék, fogkefék (elektromos-), fogpiszkálók, fogpiszkálótartók, fogselyem,

fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök], fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra,

forgatható ruhaszarítók, forgatható tálca asztalra, forgó mosógépsorok, főzőedények, főzőeszközök, nem

elektromos, fűszertartó szettek, grillállványok, grillek, rostélyok [sütőeszközök], grillkesztyűk, gumibetétes kézi

ablaklehúzók tisztításhoz, gyapjúhulladék tisztításhoz, gyertya alátétek, gyertyaoltók, gyertyatartók,

gyertyatartó-üvegedények [tartók], gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra, gyűrűk madaraknak,

habverők, nem elektromos, hálós zacskók sütéshez, nem mikrohullámú sütőkhöz, háztartási eszközök, kis méretű,

háztartási hamurosták, háztartási keverőgépek, nem elektromos, háztartási szűrők, hordozható hűtőtáskák, nem

elektromos, hot pot [gyorsfőző edények, nem elektromos], hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez, hőszigetelt

tartályok italokhoz, hőszigetelt tartályok, konténerek, húslocsoló pipetták, huzatok vasalódeszkákra,

hűtőpalackok, hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez, italkiöntők, itatóvályúk, ivóedények,

ivókürtök, ivópalackok sportoláshoz, izotermikus táskák, jászlak állatoknak, jegesvödrök, hűtővödrök, jégfogó

csipeszek, jégkockaformák, kancsók, kaspók, nem papírból, kátránykenő kefék, hosszú nyéllel, kávédarálók,

(kézi -), kávéfilterek, nem elektromos, kávéfőzők, nem elektromos, kávéskannák, nem elektromos,

kávéskészletek, kefegyártáshoz használt anyagok, kefék, kefék lámpaüvegekhez, kefék tartályok tisztítására,

keksztartók, kenőecsetek, kenyérkosarak, háztartási célokra, kenyértartók, kenyérvágó deszkák, kerámiák

háztartási használatra, kertészeti kesztyűk, kerti öntözők, kesztyűk fényesítéshez, kesztyűk háztartási használatra,

kesztyűtágítók, ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére, keverőkanalak [konyhai eszközök], kézi habverők,

nem elektromos, háztartási használatra, kézi keverőpalackok [koktél shaker], kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez,

koktélkeverők, kompótos tálka, konnektorba dugható szúnyogriasztó párologtatók, konyhai darálók, nem

elektromos, konyhai dobozok, tárolók, konyhai dörzsik, konyhai eszközök, kis méretű, konyhai fogókesztyűk,

konyhai vágódeszkák, kosarak háztartási használatra, kozmetikai ecsetek, pipereecsetek, kozmetikai eszközök,

kozmetikai kompakt púderek, kozmetikai spatulák, körömkefék, kristályok [üvegáruk], kvarcüvegrostok, nem

textilipari használatra, lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez, lapátkák háztartási használatra, lapátkák,

merőkanalak háztartási célokra, légycsapók, lemezek tej kifutásának meggátlására, levesestálak, likőrös

készletek, locsolókannák, öntözőkannák, lókefék, lószőr kefekészítéshez, madárfürdők, madárkalitkák, majolika,

malacperselyek, medencék [tartályok], mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből, merőkanalak,
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merőkanalak bor kitöltéséhez, morzsatálcák, mosdószivacsok, szivacsok mosakodáshoz, mosdótálak, lavórok,

mosódeszkák, mozsarak konyhai használatra, mozsártörők konyhai használatra, műtárgyak porcelánból,

kerámiából, agyagból vagy üvegből, műtojások, nadrágvasalók, nadrágakasztók, nem elektromos autoklávok

főzéshez, nem elektromos ételpárolók, nem elektromos, konyhai darálók, nem elektromos kukták, nem

elektromos kuszkuszfőző edények, nem elektromos ostya-/gofrisütők, nem elektromos tajine edények, nem

elektromos tésztakészítők háztartási használatra, nyakkendőprések, nyeles agyaglábasok, nyeles lábasok, nyélre

erősített felmosórongyok, olajsütők, nem elektromos, olvasztott kvarc [félkész termék], nem építéshez, opálüveg,

öntőformák [háztartási eszközök], öntözőberendezések, öntözőfejek locsolókannákhoz, öntözők virágok és más

növények locsolásához, palacknyitók, elektromos és nem elektromos, palackok, pamuthulladék tisztításhoz,

papírkosarak, papírtálcák háztartási használatra, papírtányérok, papírtörölköző adagolók, parfümpermetezők,

illatszerpermetezők, párologtatók, perselyek, piknik kosarak edénykészlettel, piperetáskák, neszesszerek, pipetták

[borkóstoláshoz], poharak papírból vagy műanyagból, poháralátétek, nem papírból vagy textilből, polírozó,

fényesítő anyagok, a papír, a kő és készítmények kivételével, polírozó gépek és eszközök, nem elektromos,

háztartási használatra, porcelándíszek, porcelánok, porcelán tálcák, porított üveg dekorációs célra, porolók,

porrongyok, portalanító készülékek, nem elektromos, portörlő rongy, portörlő tollseprűk, púderpamacsok,

reszelők konyhai használatra, rosták [háztartási eszközök], rovarcsapdák, ruhacsipeszek, ruhafeszítők, ruhaszárító

állványok, sajtharangok, salátacsipeszek, salátás kanalak, salátástálak, sámfák [tágítók], seprűk, seprűnyelek,

serpenyők, sertéssörte kefekészítéshez, síküveg [nyersanyag], sminkeltávolító termékek, sminkszivacsok,

sodrófák, nyújtófák háztartási használatra, sószórók, söröskancsók, sörték kefékhez, spicckanalak [konyhai

eszközök], süteményformák, sütő alátétek, sütőformák, süteményszaggatók, szájzuhanyok, szalvétatartók,

szappanadagolók, szappantartók, szarvasbőr tisztításhoz, szemeteskukák, szemöldökkefék, szempillakefék,

szivacsok háztartási használatra, szivacsos lábujjszétválasztók pedikűrözéshez, szivacstartók, szívószálak,

szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből, szódásszifonok, szórófejek öntözőcsőhöz,

szőnyegporolók, prakkerek, szőnyegseprők, szöszeltávolítók, textilborotvák elektromos vagy nem elektromos,

szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem elektromos, tálak aromaolajok párologtatására, tálalátétek

[asztali eszközök], tálcák háztartási használatra, tálcák papírból, háztartási használatra, tányéralátétek, nem

papírból vagy textilből, tányérok, tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra, tea cozy [teáskanna

melegítő], teafilter-tartók, teafőző tojások, teásdobozok, teáskannák, teáskészletek [terítékek], teaszűrők,

termoszok, tésztakészítők, kézi működtetésű, tésztaszaggatók, tésztavágók, textilből készült vödrök,

tisztítóeszközök, kézi működtetésű, tisztítókóc, tisztítópárnák, súrolószivacsok, tisztítórongyok, toaletteszközök,

toalettkefék, WC-kefék, toalettpapír-tartók, tojás szétválasztók háztartási célokra, nem elektromos, tojás

szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra, tojástartók, tortalapátok, tortillanyomók, nem elektromos

[konyhai eszközök], tölcsérek, törlőkendők fényezéshez, törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk, tükörtojás

sütőformák, újrahasználható jégkockák, újrahasználható szilikon ételfedők, urnák, uzsonnás dobozok, üresen

árusított csepegtetők kozmetikai célokra, üstök, katlanok, üstök, nem elektromos, üvegampullák [tartályok],

üvegáru italokhoz, üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel, üvegedények, demizsonok [folyadék

szállítására], üvegek, üvegek [tárolóedények], üveg járműablakokhoz [félkész termék], üvegmozaikok, nem

építési célra, üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével, üvegpalackok [tartályok],

üvegrostfonál, nem textilipari használatra, üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra, üvegszál nem

szigetelési célra vagy textilipari használatra, üvegtálak, üveggyapot, nem szigetelési célra, vajtartó burák,

vajtartók, vályúk, vasalóállványok, vasalódeszkák, vázák, viaszkefék sílécekhez, viaszpolírozó készülékek, nem

elektromos, virágállványok [virágok elrendezésére], virágcserepek, virágládák ablakba, vödrök, zárak

 fazékfedőkhöz, zománcozott üveg, nem építkezéshez, zöldségestálak.

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

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

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai álcázóhálók, álcázóponyvák,

állatetető hálók, állati szőr, bivakzsákok, csomagoló kötelek, csomagoló kötelek, nem fémből, csomagoló zsineg,

disznósörte kefék, előtetők textilanyagokból, erszényes kerítőhálók, eszpartófű, alfafű, faforgács,
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csomagolóforgács, fagyapot, fonalak, nem fémből, csomagoláshoz és kötözéshez, függesztőzsinórok,

függőágyak, fűrészpor, füvek kárpitozáshoz, gépkocsi vontatókötelek, gyapjú, gyapjú kárpitozáshoz

[tömőanyagként], gyapjúpihe, gyapjúpehely, gyapothulladékok [tömőanyag], gyapotkóc, halászhálók, hálók,

háncs, hevederek, nem fémből, anyagmozgatáshoz, hócsalán rost, hulladékselyem, hullaszállító zsákok, hurkok,

hálók [csapdák], járműponyvák [nem alakra szabott], juta, kábelek, nem fémből, kapok, karbonrostok textilipari

használatra, kártolt gyapjú, kender, kenderhevederek, ketrecek haltenyésztéshez, kévekötelek, kóc, kenderkóc,

kókuszrostok, kötelek, kötelek, nem fémből, kötélhágcsók, kötéllétrák, kötőelemek, nem fémből, kötözőanyagok,

nem fémből, mezőgazdasági használatra, kültéri árnyékolók textilből, kvarcüvegrostok textilipari használatra,

léggát/légfüggöny, lószőr, műanyag rostok textilipari használatra, nem fémből készült szíjak anyagmozgatáshoz,

nem gumiból, műanyagból, papírból vagy kartonból készült kitömőanyagok, nem gumiból, műanyagból, papírból

vagy kartonból készült [párnázó- és töltőanyagok], nem gumiból, műanyagból, papírból vagy kartonból készült

töltőanyagok, nyers gyapot, nyersselyem, nyers textilrostok, nyers vagy kezelt gyapjú, nyers vászon [len], nyírt

gyapjú, ostorszíjak, pamutszálak, gyapotszálak, papírzsinór, pehely [finom toll], pehelytoll, pelenkák tárolására

kialakított szövettáskák, ponyvák szintetikus anyagokból, ponyvák, vitorlavásznak, porvédő huzatok,

postazsákok, rafia, redőnyzsinórok, selyemgubók, selyemhulladék, szalagok reluxához, szalagok szőlő

kötözésére, szalmából készült palackborítók, szalma kárpitozáshoz, szíjak, nem fémből, anyagmozgatáshoz,

szizál [agave], szűrővatta, tengeri alga, hínár [kitömőanyag], teveszőr, textilszálak [rostok], tollak ágyneműhöz,

tollak kárpitozáshoz, tömőanyagok, tömővatta és kárpitos vatta, üvegszálak, üvegrostok textilipari használatra,

vásznak vitorláknak, viaszos fonalak [cipészfonalak], vitorlák, vitorlakötelek, vitorlák sívitorlázáshoz, zsákok

harisnyák mosásához, zsákok [kézitáskák] textilanyagokból csomagoláshoz, zsákok ömlesztett anyagok

 szállítására és tárolására, zsinegek hálókhoz, zsinegek, spárgák.

 23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra; cérnák, fémfonal hímzéshez, fonalak, cérnák kenderből,

gumifonal textilipari használatra, gyapjúfonal, hímzőcérnák, hímzőfonalak, jutafonalak, kókuszrost szálak és

fonalak, lenfonalak, lencérnák, műanyag fonalak textilipari használatra, műselyem fonalak, pamutszálak,

gyapotfonalak, rugalmas cérnák és fonalak textilipari használatra, selyemfonalak és cérnák, sodrott fonal és cérna,

 stoppolócérnák és fonalak, üvegszál textilipari használatra, varrófonalak és cérnák, zsenilia fonal.

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

takarók, ágyszoknyák, ágytakarók, ágyterítők, ágytakarók, ágyterítők papírból, ajtófüggönyök, állatbőrutánzat

szövetek, anyagok fehérneműkhöz, arctörlő kendők textilből, asztali futók textilből, asztalterítők, nem papírból,

babahálózsákok, babatörlőkendők, barhent, pamutszövet, bársony, bélésanyagok lábbelikhez, bélések [szövetek],

biliárdposztó, bivakzsákok hálózsákok fedésére, brokátok, bútorhuzatok, bútorhuzatok műanyagból, bútorhuzatok

textilből, bútorszövetek, kárpitok, címkék textilből, damaszt [szövet], daróc, abaposztó [szövet], dunyhák,

paplanok, előrajzolt anyagok [hímzéshez], eszpartó szövetek, flanel [szövet], függönyelkötők textilből,

függönyök, függönyök textilből vagy műanyagból, fürdőkesztyűk, fürdőszobai vászonnemük, a ruházat

kivételével, géz [fátyolszövet], gumis szövet nem irodai használatra, gyapjúszőnyeg, hálózsákok, hálózsákok

babáknak, hálózsákok [bélések],hócsalán szövetek, jersey [szövet], kalapbélések textilből, bevarrt, kanavász

[szabóvászon], kenderszövetek, kézimunka anyagok [gobelin anyag, keresztszemes anyag], kötött szövetek,

krepon, krepp [szövet], lenszövetek, lepedők, lobogók textilből vagy műanyagból, lószőrvászon [zsákvászon],

marabu [szövet], matrachuzatok, melegen ragasztható tapadó szövetek, mintás vászon, muszlin, műanyagok

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

pamutbársony [szövet], pamutkelmék, pamutanyagok, pamutvászon, karton, kalikó, párnahuzatok,

vánkoshuzatok, párnahuzatok vászonból, ciha, pikniktakarók, poháralátétek textilből, pohártörlő ruhák, posztó,

kártolt gyapjúszövet, rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok], ragasztószerrel bevont szövetanyag nem irodai

használatra, rugalmas [elasztikus] szövetek, sajtruha, sajtvászon, selyemszövet, selyemszövetek nyomdai

sablonokhoz, skót gyapjúszövet, sminkeltávolító kendők, szemfedők, leplek, szitaszövet, szövetek, szövetek

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

tányéralátétek textilből, textilanyagok lábbelikhez, textil falidíszek, textilszalvéták, textil szűrőanyagok,

törölközők, tüll, úti takarók, plédek, üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra, vásznak, vászon, kanavász
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falikárpithoz vagy hímzéshez, vászon matrachuzatok, viaszosvászon asztalterítők, WC-fedél huzatok textilből,

zászlófüzérek textilből vagy műanyagból, zászlók textilből vagy műanyagból, zefír [szövet], zuhanyfüggönyök

 textilből vagy műanyagból, zsebkendők textilanyagokból, zseníliaszövet.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; ballonkabátok [ruházat], bandana kendők, boák [nyakbavalók],

bokacsizmák, bokszer alsónadrágok, bokszeralsók, bőrruházat (1), bugyik, bundák, szőrmék [ruházat], cilinderek,

kürtőkalapok, cipőfelsőrészek, cipőorrok, cipősarkak, cipősarokvédők, csecsemőkelengyék, babakelengyék,

csípőszorítók, csuklyák, kapucnik [ruházat], csúszásgátlók lábbelikhez, díszzsebkendők [ruházat], dzsekik,

egyenruhák, esőruhák, facipők, fátylak [ruházat], fejszalagok [ruházat], felsőruházat, fém cipőkellékek, fityulák,

fodrász beterítőkendők, futballcipők, fülvédők [ruházat], fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok,

úszónadrágok, fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, fürdőszandálok, fürdőcipők, fűzős bakancsok, csizmák,

gallérok [ruházat], hálóköntösök, pongyolák, harisnyaáruk, kötöttáruk, harisnyák, harisnyanadrágok,

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók, hímzett ruhadarabok, hónaljvédők, horgászmellények,

hosszúnadrágok, ingek, izzadságfelszívó alsóruházat, izzadságfelszívó harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, japán

kimonók, jelmezek, jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok, judo egyenruhák, kabátok, dzsekik, kalapáruk, kalap

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

plasztronok, kész bélések [ruházat részei], készruhák, kesztyűk, kétujjas kesztyűk, kézelők [ruházat],

kezeslábasok [felsőruházat], kimonók, kombinék [alsónemű], kötények [ruházat], kötényruhák, kötöttáruk

[ruházat], lábbelik, lábszármelegítők, legging nadrágok, cicanadrágok, levehető gallérok, libériák, inasruhák,

magas szárú lábbelik, mantilla fátyol, mellények, melltartók, míderek, miseingek; miseruhák, kazulák, mitrák,

püspöksüvegek, muffok [ruházat], műbőr ruházat, nadrágleszorítók, pantallók, nem elektromosan fűtött

lábzsákok, nyakkendők, nyaksálak [sálak], orárion [egyházi ruházat], overallok, munkaruhák, öltönyök, övék

[ruházat], papírkalapok [ruházat], papírruházat, papucsok, parkák, partedlik, előkék, nem papírból, pelerinek,

pénztartó övék [ruházat], pizsamák, pólók, poncsók, prémsálak [szőrmék], pruszlikok, míderek, fűzős mellények,

pufi dzsekik [ruházat], pulóverek, kötött pulóverek, rámák lábbelikhez, rövid ujjú ingek, ruházat

gépkocsivezetőknek, ruházati cikkek, ruhazsebek, sálak, sálak [nyaksálak], sapka ellenzők, sapkák, kerek papi

sapkák, sárcipők, gumicsizmák, sarokerősítés harisnyákhoz, selyemövek, vállszalagok, síbakancsok, sícipők,

síkesztyűk, sildek, napellenzők [fejfedők], skortok [sportszoknyák], spárgatalpú cipők vagy szandálok, stoplik

futballcipőkhöz, strandcipők, strandruházat, svájcisapkák, barettek, szandálok, szárik, szarongok, szoknyák,

szőrmebéléses kabátok, szövetkabátok, felöltők, talárok, talpak lábbelikhez, teddyk [alsónemű], tógák,

tornacipők, torna- és balettruhák, tornaruházat, trikó [alsónemű], kombiné, trikók, turbánok, ujjas előkék, nem

papírból, úszósapkák, valenki [orosz filccsizma], vállbetétek western stílusú ingekhez, vállkendők, nagykendők,

wetsuit ruhák vízisíeléshez, zoknik, zoknitartók, zuhanyzó sapkák, kivéve minden terméket, ami a biciklizéssel,

 motorozással és autóversenyzéssel kapcsolatos.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak álbajuszok, álszakállak, aranyhímzés, bojtok, rojtok

[rövidáru], cipésztűk, cipődíszek, cipőfűzők, cipőfűző lyuk szegő karikák, cipőkapcsok, cipzárak, cipzárak

táskákhoz, csatok, rögzítők fűzőhöz, ruhaderékhoz, csillám flitterek, csipke paszományok, csipkeszegélyek,

díjszalagok, díszjelvények, kitűzők, díszszegők ruhához [paszományáru], dobozok tűkhöz, égőket tartalmazó

karácsonyi mesterséges girlandok, égőket tartalmazó karácsonyi művirágokból készült koszorúk, elektromos

hajsütővasak, ezüst hímzés, felvasalható foltok textiláruk javítására, fityegők, apró díszek, nem ékszerekhez,

kulcskarikákhoz vagy kulcsláncokhoz, flitterek ruhára, fodrok, redők [ruházat], fodrok szoknyára, függönybehúzó

szalagok, füzérek, girlandok [hímzés], fűzőlyukak ruhákhoz, fűzőtűk, gallérmerevítők, gombok, gombostűk, nem

ékszerészeti cikkek, gombostű párnák, gyapjú csipke, gyöngyszemek, nem ékszerkészítéshez, gyűszűk varráshoz,

haj, hajcsatok, hajdíszek, hajhálók, hajhosszabbítások, hajhosszabbítások (3), hajpántok, hajpántok

kontykészítéshez [pomponok], hajszalagok, hajtincsek, hajfürtök, hajtűk, halcsont fűző merevítők, hímzések,

hímzéshez használt tűk, hímzőtűk, horgok, kapcsok [rövidáru], horgolótűk, hullámcsatok, ingujjtartó pántok,

jelvények, nem nemesfémből, kalapdíszek, kalapszalagok, kalaptűk kalapok rögzítésére, kampós tűk

szőnyegkészítéshez, kapcsok fűzőkhöz, kapcsok, gombok, csatok nadrágtartókhoz, kapcsok, gombok, csatok
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ruházati cikkekhez, karácsonyi mű girlandok, karácsonyi műkoszorúk, karszalagok, kokárdák [paszományáru],

koszorúk művirágokból, kötőtűk, madártollak [ruházati kellékek], masnik hajba, masnik mint rövidáruk,

mellfodrok, zsabók [csipkeáru], melltűk [ruhakiegészítők], mesterséges girlandok, műgyümölcs, műnövények,

művirágok, nadrágleszorító kerékpárosoknak, orsók hímzőselyem- vagy gyapjúszálak feltekeréséhez [nem gépek

részei], övcsatok, parókák, pikó csipke, rajtszámok versenyzőknek, rátétes hímzések, minták [rövidáru], rojtok,

bojtok, rovartani tűk, rögzítő tépőzárak, csatok cipőkhöz, rövidáru, a fonalak kivételével, rugalmas szalagok,

sapkák melírozáshoz, stoppolófák, stoppolótűk, strucctollak [ruhakellékek], szalagok és masnik

ajándékcsomagoláshoz, nem papírból, szalagok, fonatok, zsinórok, szalagok [paszományáru], számok vagy betűk

fehérnemű jelölésére, szegélyek ruhákhoz, szegőszalagok ruhákhoz, tartó/merevítő szegélyek, tépőzáras szalagok,

tollak [ruházati kellékek], tűbefűzők, tűcsipeszek, tűk, tűk gyapjúfésülő gépekhez, tűk nyeregkészítőknek,

tűpárnák, válltömések ruházathoz, varródobozok, varrókészletek, varrótűk, vetélők halászhálók készítéséhez,

 zsenília [paszományáru], zsinórok ruhákhoz.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok

nem textilből; csúszásmentes gyékények, fürdőszobaszőnyegek, kilépők, jógaszőnyegek, lábtörlők [gyékények],

linóleum, mesterséges gyep, műgyep, nádszőnyegek, nem textilből készült falidíszek, padlóburkolatok,

szőnyegalátétek, szőnyegek fonott kötélből sípályákra, szőnyegek járművekhez, szőnyegek; pokrócok, lábtörlők,

tapéta, tatamiszőnyegek, textil falidíszek, falikárpitok, textiltapéták, tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok,

 tűzálló szőnyegek kandallókhoz és grillsütőkhöz, vinil padlóburkolatok.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; eszközök vadászathoz;

álló edzőkerékpárok; szobabiciklik; árbocok szörfdeszkákhoz, atléták által használt gyanták, babaágyak,

babaházak, baba játszószőnyegek, babák, babaruhák, baseball kesztyűk, baseball kesztyűk ütőjátékosoknak

(játékfelszerelések), békatalpak, búváruszonyok, békatalpak úszáshoz, berendezések játékokhoz, biliárdasztal

mandinerek, biliárdasztalok, biliárdgolyók, bingó kártyák, bobok, bobszánkók, bodyboard deszkák, bokszzsákok

(boxzsákok), bowling berendezések és gépezetek, bumerángok, bűvészkellékek, céltáblák, cumisüvegek

játékbabáknak, csalétkek vadászathoz vagy halászathoz, csocsóasztalok, csörgők (játékszerek), csúszdák

(játékszerek), dákóhegyek biliárdhoz, dámajátékok, dámatáblák, darts, diszkoszok sportcélokra, dobókockák,

dominójátékok, drónok (játékszerek), elektronikus céltáblák, építőjátékok, építőkockák (játékok), eredményjelző

karambolok biliárdhoz, érmebedobásos játékautomaták, érmével működő biliárdasztalok, felfújható játékok

úszómedencékbe, felfújható tárgyak úszómedencében való használatra, férfi szuszpenzorok, altestvédők

(sportcikkek), fitnesz gépek, fókabőrök (sílécek borítására), frizbik, giroszkópok és repülésstabilizálók

repülőgépmodellekhez, golfkesztyűk, golftáskák kerékkel vagy anélkül, golfütők, gördeszkák, görgők álló,

mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez, görkorcsolyák, görsí, síroller, gumi belsők labdákhoz,

gyepjavító szerszámok (golffelszerelések), gyertyatartók karácsonyfákhoz, gyűjthető kártyák (kártyajátékok),

halaskosarak (horgászfelszerelés), halhorgok, harangok karácsonyfákra, hegymászó hevederek, hevederek

vitorlás szörfdeszkákhoz, hinták, hintalovak, hógömbök, hokiütők, kijelzővel, hordozható játékok képernyőihez

kialakított védőfóliák, horgászbotok, horgászfelszerelések, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászdamilok,

hótalpak, húrok, bélhúrok ütőkhöz, íjak íjászathoz, íjászfelszerelések, illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy

horgászathoz, játékálarcok, játékautók, játékfegyverek, játékfigurák, játékgitt, játék gyurma, játékkártyák,

játékkonzolok, játékkozmetikumok (nem használható), játéklabdák, játszólabdák, játékmacik, játékmackók,

játékmodellek, játékok, játékok kisállatoknak, játékrobotok, játék sárkányok, játéksátrak, játékszerek, játéktermi

videó játékgépek, jógahinták, joystickek, botkormányok videojátékokhoz, kaleidoszkópok, kaparós sorsjegyek

lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz, kapásérzékelők (horgászfelszerelés), kapásjelzők (horgászfelszerelés),

karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével, karácsonyfák műanyagból, karácsonyfa talpak,

karácsonyi pukkanó bonbonok, karikadobálós játékok, karikajátékok, kézi golfkocsik, kifejezetten játéklabdákhoz

használandó pumpák, kirakós játékok (puzzle), kiságyforgók (játékok), kitömött játékok, konfetti, korcsolyacipők

rögzített korcsolyával, korcsolyák, kréták biliárddákókhoz, krikett táskák, labdaadogató gépek, labdák

játékokhoz, leash-ek szörfdeszkákhoz (pórázok), lebegő eszközök úszáshoz, léggömbök, légpisztolyok (játékok),

lepkehálók, madzsong (kínai dominójáték), marionettek, bábuk, mászógépek (hegymászó felszerelés),
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matrjoskababák (orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák), méretarányos modell

készletek (játékok), merítőhálók horgászáshoz, mesterséges csalik horgászathoz, műhó karácsonyfákhoz,

nyerőgépek szerencsejátékokhoz, orsók sárkányokhoz, ostábla, ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk (boxkesztyűk),

pacsinko (pachinko), paddieboardok, paintball fegyverek (sporteszközök), paintball (lövedékek paintball

fegyverekhez) sportcikkek, parittyák, csúzlik (sportcikkek), parti kalapok papírból, parti kellékek, parti

konfettiágyúk, patkó játékok, patronok durranós pisztolyokhoz (játékok), pénzbedobós játékgépek, pifaták

(édességgel, játékokkal töltött parti kellékek), ping-pong (asztalitenisz) asztalok, plüss játékok azokra erősített

szundikendővel, plüssjátékok szundikendővel, poharak kockajátékhoz, pörgettyűk, búgócsigák (játékok),

rajtgépek sporthoz, ritmikus sportgimnasztika szalagok, robbanókupakok (játékok), rollerek, rudak rúdugráshoz,

rulett kerekek, sakkjátékok, sakktáblák, sárkányrepülők, síbotok, síbotok görsíhez, sífelszerelésekhez és

szörfdeszkákhoz kialakított táskák, siklóernyők, síkötések, sílécek, sílécek élei, sítalp borítások, skiboardok,

hódeszkák, snooker (sznúker) dákók, soros görkorcsolyák, sporthálók, súlyemelő övek (sportcikkek), súlyzók,

surfski kajakok, szánkók (sportcikkek), szappanbuborék fújók (játékszerek), szeleptűk játéklabdák felfújására

szolgáló pumpákhoz, szigonypuskák (sportcikkek), színházi álarcok, maszkok, szörfdeszkák, táblajátékok,

társasjátékok, távvezérlésű játékjárművek, tekebábuk, teniszhálók, teniszlabda dobó eszközök, térdvédők

(sportcikkek), testedző berendezések, testedző övek a derék karcsúsítására, tollaslabdák, tornabotok,

tornaeszközök, trambulinok, triciklik gyermekek számára (játékok), ugródeszkák (sportszerek), úszódeszkák

(kickboardok), úszóhártyás kesztyűk úszáshoz, úszók horgászathoz/halászathoz, úszómedencék (játékcikkek),

úszómellények, úszódzsekik, úszóövek, ütők játékokhoz, üveggolyók, vezérlőberendezések játékokhoz, vezérlők

játékkonzolokhoz, vidámparki hinták, berendezések, videojátékok, vívófegyverek, vívókesztyűk, vívómaszkok,

vívóálarcok, zsetonok szerencsejátékokhoz, kivéve minden terméket, ami a biciklizéssel, motorozással és

 autóversenyzéssel kapcsolatos.

 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; ajvár (tartósított paprika), alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek, albumin étkezésre,

algakivonatok élelmiszerekhez, alginátok táplálkozási célra, alkoholban tartósított gyümölcsök, állati velő

táplálkozási célra, almapüré, áloe vera emberi fogyasztásra elkészítve, aludttej, angolszalonna, articsóka,

tartósított, bab, tartósított, baromfi, nem élő, bogyós gyümölcsök, konzervált, borsó, tartósított, bulgogi (koreai

szarvasmarhából készült étel), bundás burgonyaszeletek, bundás virsli, burgonyaalapú gombócok,

burgonyapehely, citromlé étkezési használatra, corn dogs (virslik kukoricabundában), csemegekukorica,

elkészített, csemegekukorica, feldolgozott, csemegeuborka, csigatojások táplálkozási célra, csokoládés

mogyoróvaj, csontleves, húsleves, csontolaj, étkezési, darált mandula, datolya, dióféle-alapú kenhető krémek,

dióféle-alapú krémek, disznóhús, disznózsír, dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből), ehető rovarok, nem élő,

erjesztett tej, erjesztett tejes italok étkezési célokra, étkezési kókuszolaj, étkezési kukoricaolaj, étkezési olajok,

étkezési szezámolaj, extra szűz olívaolaj, faggyú, étkezési, fagyasztott gyümölcsök, fagyasztva szárított hús,

fagyasztva szárított zöldségek, falafel, feldolgozott gyümölcsökből válogatás, fésűkagylók, nem élő, fokhagyma

(konzervek), földimogyoró, elkészítve, földimogyorótej-alapú italok, garnélarákok, apró, nem élő, garnélarákok,

nem élő, gomba, tartósított, guacamole (avokádószósz), gyömbérdzsem, gyümölcs alapú snackek,

gyümölcsbefőttek, gyümölcs csipsz, gyümölcshéj, gyümölcskocsonya, -zselé, gyümölcskonzervek, gyümölcsök,

tartósított, gyümölcspép, gyümölcssaláták, hagymakarikák, hagyma, tartósított, halak, halból készített

élelmiszertermékek, halenyv táplálkozási használatra, halfilé, halikra, elkészítve, halkonzerv, halliszt emberi

fogyasztásra, hal mousse-ok, hal, tartósított, hangyakaviár (ehető hangyalárva, elkészített), heringek (nem élő),

homár, nem élő, hot dog virslik, humusz (csicseriborsókrém), húskivonatok, húsleves koncentrátumok, húsok,

hús, tartósított, ízesített mogyorók, diók, joghurt, kagylófélék, rákfélék (nem élő), kagylók, nem élő, kaibi

(grillezett húsétel), kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók, kandírozott, kristályosított gyümölcsök, kaviár, kefir

(tejes ital), készítmények húsleveshez, kimchi (erjesztett zöldségételek), klipfish (sózott és szárított tőkehal),

kocsonyák, kókuszdiótej alapú italok, kókuszdiótej konyhai használatra, kókuszolaj és -zsír (étkezési), kókusztej,

kókusztej alapú italok, kókusztej étkezési használatra, kókuszvaj, kolbász, krokett, kumisz, languszták, nem élő,
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lazac (nem élő), lecitin étkezési célokra, lekvárok (citrusfélékből), lencse, tartósított, lenmagolaj kulináris célokra,

levesek, leveskészítmények, liofilizált hús, liofilizált zöldségek, madárfészkek, ehető, magas fehérjetartalmú tej,

magvak, elkészítve, máj, májpástétom, mandulatej (2), mandulatej-alapú italok, mandulatej étkezési célokra,

margarin, mazsola, milk shake-ek (tejturmixok), mogyoró, előkészített, mogyorók, elkészített, mogyorótej,

mogyorótej étkezési célokra, mogyoróvaj, napraforgómag, elkészítve, napraforgóolaj, étkezési, növényi alapú

tejszín, olajbogyó, tartósított, olívaolaj, étkezési, osztriga, nem élő, pacal, padlizsánkrém, pálmamag olaj,

táplálkozási használatra, pálmaolaj táplálkozási használatra, paradicsomlé főzéshez, paradicsompüré, pektin

táplálkozásra, pirított tengeri alga, préselt gyümölcspép, rákfélék, keménytestű, nem élő, rákok, folyami, nem élő,

repceolaj, étkezési, rizstej, rizstej étkezési használatra, rjazsenka (sült kefir), sajtok, savanyú káposzta,

savanyúságok, selyemhernyó gubó, emberi fogyasztásra, sonka, sózott hal, sózott hús, sültburgonya, chips,

sűrített tej, szardella, nem élő, szardínia (nem élő), szárított, aszalt kókuszdió, szárított zöldségek, szarvasgomba,

tartósított, szójabab olaj ételekhez, szójabab, tartósított, táplálkozási használatra, szójaolaj étkezési célra,

szójapogácsák, szójatej, tahini (szezámmagkrém), tajine (elkészített hús, hal vagy zöldség), tej, tejes italok, főként

tejet tartalmazó, tejföl, tejhelyettesítők, tejoltó, tejpor, tejpótlók, tejsavó, tejszínhab, tejszín (tejtermékek),

tejtermékek, tengeri uborka, nem élő, természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez, tofu, tofus pogácsák,

tojásfehérje, tojáslikőr (alkoholmentes -), tojások, tojáspor, tojássárgája, tonhal (nem élő), tőzegáfonya szósz

(befőtt), túrós fánkok, vadhús, vaj, vajkrém, virágporkészítmények (élelmiszer), virslik, yakitori (japán pálcás

grillcsirke), yuba, zabtej, zöldségek, főtt, zöldségek, tartósított, zöldséges mousse-ok (habok), zöldségkonzervek,

zöldséglevek főzéshez, zöldségleves készítmények, zöldségsaláták, zöldségvelőkrém, zselatin (2), zselék, zsírok,

 étkezési, zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához, zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 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,

mártások és egyéb fűszerek; jég (fagyott víz); agávé szirup (természetes édesítőszer), almaszósz

(ízesítők/fűszerek), ánizsmag, árpa őrlemény, babliszt, baozi (töltött gőzölt tészta), bibimbap (zöldségfélékkel és

marhahússal kevert rizs), borkő (monokálium-tartarát) kulináris célokra, bors, bors (ételízesítő), briós, bulgur,

burgonyaliszt, burritók, búzacsíra emberi fogyasztásra, búzadara, búzaliszt, chips (gabonakészítmény),

chow-chow (zöldséges ízesítő), chutney (fűszeres ízesítő), cikória (pótkávé), cukor, cukorból készült tortadíszek,

cukormáz süteményekhez, curry (fűszer), csíllagánizs, csokoládé, csokoládé alapú szendvicskrémek,

csokoládébevonatú diófélék, csokoládéból készült tortadíszek, csokoládés italok tejjel, csokoládés italporok,

csokoládés mousse-ok (habok), dara emberi fogyasztásra, darált fokhagyma (fűszer), desszert mousse-ok

(cukrászárú), diófélékből készült lisztek, dióféléket tartalmazó csokoládés krémek, dióféléket tartalmazó kenhető

csokoládék, durva árpaliszt, ecet, édesgyökér (cukrászáru), édesgyökér (édesség), édességek karácsonyfák

díszítéséhez, ehető papír, ehető rizspapír, élelmiszerízesítők, az illóolajok kivételével, élesztő, élesztők,

erjesztőanyagok tésztákhoz, esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat,

ételízesítő (fűszer), ételkeményítő, fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek), fagyasztva szárított ételek, fő

összetevőként rizzsel, fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával, fagylaltok és jégkrémek,

fagylaltporok, fahéj (fűszer), feldolgozott hajdina, feldolgozott magok fűszerezési használatra, feldolgozott

magvak fűszerezéshez, feldolgozott quinoa, fondant, tortamáz, földimogyorós édességek, fűszerek, fűszerek,

ízesítők, fűszeres készítmények ételekhez, fűszernövények, gabonakészítmények, gabonaszeletek, gimbap (koreai

rizsétel), glutén adalékok kulináris célokra, glutén (sikér) étkezési használatra, glükóz étkezési használatra, gofri,

gyorsrizs, gyömbér (fűszer), gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények/torták, gyümölcsös zselés

cukor (édességek), gyümölcsszószok, habcsókok, hajdinaliszt (élelmiszerekhez), halva (édességféle), hántolt

árpa, hot dogok (szendvicsek), húslé, mártás, szaft, húsos piték, húspuhító szerek, háztartási használatra, ízesítők

italokhoz (kivéve illóolajok), ízesítőszerek süteményekhez (kivéve illóolajok), jeges tea, jégkása édes

vörösbabbal, jégkockák, jég, természetes vagy mesterséges, jiaozi (töltött tésztagombócok), kakaó, kakaóalapú

italok, kakaóitalok tejjel, kamilla-alapú italok, kamillaalapú italok, kandiscukor, kapribogyók, karamellák

(cukorkák), karamellkrém (karamellizált tejkrém), kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávé, pörköletlen, kávé
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tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül, macesz, kerti gyógynövények, tartósított

(ízesítőszerek), ketchup (szósz), kétszersültek, kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta), konyhasó,

kovász, kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez, kötőanyagok kolbászhoz, kruton (pirított zsemlekocka),

kukoricadara, kukorica, darált, kukoricaliszt, kukoricapehely, kukorica, sült, kurkuma, kuszkusz (búzadara),

leheletfrissítő mentabonbonok, leheletfrissítő rágógumi, lenmag étkezési célokra (ízesítés), lenmag étkezési

célokra (ízesítőszer), lepények, liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel, liofilizált ételek, fő összetevőként

tésztával, liszt, lisztalapú gombócok, lisztből készült tészták, lomper (burgonya alapú lepénykenyér), macaron

(mandulás cukrászsütemény), magas protein tartalmú gabonaszeletek, majonéz, makaróni, malátacukor, maltóz,

maláta emberi fogyasztásra, mandulás édességek, marcipán, marcipán massza, marinádok (fűszeres pácok),

méhpempő, menta cukrászati használatra, mentolos cukorkák, metélttészta-alapú készételek, metélt tészta, nudli,

galuska, méz, mustár, mustárliszt, müzli, növényi készítmények pótkávéként való használatra, nyers tészták,

okonomiyaki (japán ízesített palacsinta), onigiri (rizsgolyók), palacsinták, pálmacukor, paradicsomszósz, pastila

(orosz gyümölcsös sütemény), pasztillák, szögletes cukorkák (édességek), pattogatott kukorica, pelmenyi (orosz,

hússal töltött gombóc), pesto (szósz), petits fours (sütemény), piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz), pizza,

pótkávé, pralinék, propolisz, pudingok, quiche (tésztában sült sós sodó), rágógumi, ramen (japán tésztaalapú étel),

ravioli, rizs, rizs alapú rágcsálnivalók, rizskeksz (senbei), rizspép étkezési célokra, rizspuding, rizssütemény,

sáfrány (ételízesítő), sajtburgerek (szendvicsek), salátaöntetek, snack ételek (gabona alapú-), sóba tészta (japán

hajdinametélt, nyers), só élelmiszerek tartósítására, sonkamáz, sörecet, spagetti, sűrítőszerek főzéshez,

süteményekhez való tészta, süteményporok, süteménytészta, sütőpor, sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra),

szágó, szegfűbors, szegfűszeg (fűszer), szendvicsek, szerecsendió, szezámmagok (fűszerek), szirupok és melasz,

szójababkrém (ételízesítő), szójaliszt, szójaszósz, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások), szörbetek

(fagylaltok), szusi, tabuié (arab saláta), taco, tápióka, tápiókaliszt, tavaszi tekercs, tea, tea alapú italok,

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek, teák (nem gyógyászati használatra), tejszínhabot keményítő

termékek, tengervíz főzéshez, természetes édesítőszerek, tésztában sült pástétom, tésztakeverékek okonomiyaki

(japán stílusú fűszeres palacsinták) készítéséhez, tésztaöntetek, tortilla, tükörmáz (tükörglazúr), udon (japán

metélt), vajas kekszek (Petit-beurre), vanília (ízesítőszer), vanillin (vaníliapótló), vareniki (ukrán töltött gombóc),

 vörösáfonya-szósz (ízesítők/fűszerek), zab alapú ételek, zabdara, zellersó, zsemlék, zsemlemorzsa.

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élőállatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; algarobilla

(állati táplálék), állatkerti állatok, aloé vera növények, alom állatoknak, aromás homok (alom) házi

kedvenceknek, árpa, articsóka, friss, bab, friss, bogyók (friss gyümölcsök), borókabogyó, borsó, friss, burgonya,

friss, búza, búzacsíra állati fogyasztásra, cékla, friss, cikória, friss, cikóriagyökér, citrusgyümölcs, friss, cukkini,

friss, cukornád, cukornád kipréselt szára (nyers állapotban), csalán, cserjék, csírák növénytani célokra, dara

baromfiknak, darakeverék haszonállatok hizlalására, diófélék (gyümölcsök), ehető lenmag, feldolgozatlan, ehető

rágnivalók állatok részére, ehető rovarok, élő, élesztő állati fogyasztásra, élőállatok, élő baromfi, élő halak, élő

heringek, élő lazac, élő szardínia, élő tonhal, erősítő takarmány állatoknak, étkezési szezámmag, feldolgozatlan,

faforgács cellulózgyártáshoz, fák (növények), fatörzsek, fejes saláta, friss, fekhelyek és almok állatoknak,

feldolgozatlan alga emberi vagy állati fogyasztásra, feldolgozatlan csemegekukoricacsövek (hántolva vagy

hántolatlanul), feldolgozatlan quinoa, feldolgozatlan rizs, feldolgozatlan tengeri moszat emberi vagy állati

fogyasztásra, fenyőtobozok, folyami rák (élő), földimogyoróból készült takarmánypogácsa, földimogyoró, friss,

földimogyoró liszt állatoknak, friss citrom, friss fokhagyma, friss gyümölcsök, friss gyümölcs válogatás, friss

kerti gyógynövények, friss zöldségek, gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati

fogyasztásra, gesztenye, friss, gombacsíra szaporításra, gomba, friss, gyökerek állati fogyasztásra, hagymák, friss

zöldségek, halikra, halliszt állati fogyasztásra, homárok, élő, homokkal borított papír (alom) házi kedvenceknek,

horgászcsali, élő, italok házikedvencek részére, kagylók, élő, kakaóbab, nyers, karácsonyfák, kezeletlen

fűrészáru, kői ponty, élő, kókuszdió, kókuszdió héj, kóladió, komló, komlótoboz, kopra (szárított kókuszhús),

korpa (gabona), korpás pép, táplálék állatoknak, koszorúk élővirágokból, kukorica, kukorica takarmánypogácsa
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szarvasmarháknak, kutyaeledelek (kekszfélék), languszta élő, lencse (zöldségféle), friss, lenliszt (takarmány),

lenmag állati fogyasztásra, lenmagliszt állati fogyasztásra, lepárlásnál visszamaradt anyagok, liszt állatoknak,

madáreledelek, magvak, magvak állati fogyasztásra, magvak (gabona), maláta sörfőzéshez és szeszfőzéshez,

malátatörköly, sörtörköly, mandula (gyümölcs), mész állati takarmányhoz, mogyoró, narancs, növények, nyers

faanyag, fűrészáru, nyers fakérgek, nyers hajdina, nyers parafa, olajbogyók, friss, olajos takarmánypogácsák,

osztrigák, élő, palánták, pálmafák, pálmalevelek, paprika (növény), paraj, friss (spenót), póréhagyma, friss, rákok,

keménytestűek, élő, rebarbara, friss, repcetakarmánypogácsák szarvasmarháknak, rizsliszt (takarmány),

rózsatövek, rozsmag, selyemhernyók, selyemhernyópeték, só szarvasmarháknak, szalma alom, szalmaréteg

(talajtakarás), szalma (takarmány), szardella, élő, szárított növények díszítésre, szárítottvirágok díszítésre,

szarvasgomba, friss, szemes gabona, feldolgozatlan, széna, szentjánoskenyér, nyers, szépiacsont madaraknak,

szeszfőzés során visszamaradt anyagok (táplálék állatoknak), szőlő, friss, szőlőtőkék, takarmány istállóban

tartottállatoknak, táplálék házi kedvenceknek, táplálékok és takarmányok állatoknak, tengeri uborka, élő,

tenyészállat-állomány, termékek állatok hizlalására, termékek baromfi, szárnyasok tojásrakásához, természetes

gyep, tojások keltetéshez(megtermékenyített), törköly (gyümölcsök visszamaradt részei), uborka, friss,

 virághagymák, virágok, virágpor (nyersanyag), zab.

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor, alkoholmentes aperitifek,

alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, alkoholmentes teaízű italok, aloe vera italok, alkoholmentes, árpabor (sör), ásványvíz (italok), asztali

vizek, energiaitalok, esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok,

alkoholmentes, izotóniás italok, kávé ízesítésű üdítőitalok, készítmények italokhoz, komlókivonatok sör

előállításához, kvasz (alkoholmentes ital), limonádék, lítiumos vizek, malátacefre, malátasör, mandulatej (1),

mézalapú alkoholmentes italok, mustok, paradicsomlevek (italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok

szénsavas italokhoz, proteinnel dúsított sportitalok, rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók, smoothie-k

(gyümölcs- vagy zöldségitalok), söralapú koktélok, sörbetek (italok), sörcefre, sörök, szasszaparilla

(alkoholmentes ital), szénsavas víz, szódavíz, szódavizek, szójaalapú italok, nem tejpótlók, szőlőmust, szörpök

italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú italok, termékek szénsavas vizek előállításához, üdítőitalok, vizek

 (italok), zöldséglevek (italok).

 33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos

esszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sörök kivételével), alkoholos kivonatok, almabor,

ánizslikőr, anisette, aperitifek, arak (rizspálinka), borok, brandy, borpárlat, curacao, cseresznyepálinka, digesztív

(emésztést elősegítő) italok (szeszesitalok), égetett szeszesitalok, gin, gyomorkeserű (bitter) italok,

gyümölcstartalmú alkoholos italok, kevert alkoholos italok, nem söralapú, koktélok, körtebor, likőrök, lőre,

csiger, mentalikőr, mézsör, nira (nádcukor alapú alkoholos ital), pajcsiu (kínai égetett szeszesital), rizspálinka,

 rum, szaké, szeszes italok, vodka.

 34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektromos cigaretták és szájnyálkahártya-nedvesítők

dohányosoknak; dohányzási cikkek; gyufák; bagó, borostyánból készült szivar- és cigarettaszipkák, cigaretták,

cigarettapapír, cigarettapapír csomagok, cigarettaszipkák, cigarettaszopókák, cigarettatartók, cigarettatárcák,

dohány, dohányaromák, az illóolajok kivételével, dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati

használatra, dohánytartó edények, dohányzacskók, elektromos cigarettában használható aromák, az illóolajok

kivételével, elektromos cigarettában használható folyékony oldatok, elektromos cigaretták, gáztartályok

öngyújtókhoz, gyufák, gyufásdobozok, gyufatartók, hamutartók/-tálcák, itatóspapír pipához, köpőcsészék

dohányosoknak, öngyújtó kanóc, öngyújtók dohányosoknak, pipaállványok, pipák, pipatisztítók,

szájnyálkahártya-nedvesítők dohányosoknak, szivarkák (cigarillo), szivarok, szivar párásítók, szivarszipkák,

szivartartók, szivartárcák, szivarvágók, szívható füvek, szopókák cigarettaszipkákhoz, tubák, tubákos szelencék,

 tűzkövek, zsebben hordható cigarettasodró.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal, adatkutatás számítógépes fájlokban, adatok frissítése és karbantartása
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számítógépes adatbázisokban, adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához,

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

állásközvetítő irodák, árösszehasonlitó szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

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

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával, árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

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

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

célokból, értékesítési promóciós szolgáltatások, fénymásolási szolgáltatások, fénymásológépek kölcsönzése,

fogyasztói hűségprogramok igazgatása, gazdasági előrejelzések, gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások, gépírási szolgáltatások, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások, gyógyszerészeti,

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

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

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

időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók), import-export ügynökségek, információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése, informálok számítógépes adatbázisokba való rendezése, iratmásolás, irodagépek és

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

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

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

közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi lobbizási szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése, keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából, kirakatrendezés, kiskereskedelmi

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

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

költségelemzés, közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, közönségszolgálati

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

vagy kereskedelmi célból, marketing szoftverkiadás keretében, marketingszolgáltatások, médiakapcsolati

szolgáltatások, munkaerőtoborzás, nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása, online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedemi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz, online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez, online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

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

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

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

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

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás,

reklámlevél szolgáltatás, reklámszövegek írása, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés,

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

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

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében, statisztikák összeállítása, szabadtéri reklámozás,

hirdetés, szakmai önéletrajz írása mások számára, szállodai üzletvezetés, számítógépes fájlkezelés, adatkezelés,

számlakivonatok összeállítása, számlázás, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, szövegszerkesztés,

szponzorok felkutatása, távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése, telefonos

üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek), telemarketing szolgáltatások, teleshop műsorok gyártása,

televíziós reklámozás, televíziós vásárlási műsorok készítése, termékminták, áruminták terjesztése, titkársági

szolgáltatások, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások, üzleti értékelések, üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai, üzleti információk, üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti konzultációs szolgáltatások, üzleti könyvvizsgálat, üzleti
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közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával

kapcsolatosan, üzleti menedzsment előadóművészek részére, üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari

projektekhez, üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából, üzleti tájékoztatás, információnyújtás, üzleti

vizsgálatok, kutatások, üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció,

üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások, üzletvitel sportolók számára, üzletvitel

szabadúszó szolgáltatók részére, vállalati kommunikációs szolgáltatások, vásárlási megrendelések ügyintézése,

visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára, webindexelés kereskedelmi vagy reklám

 célokra.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; adóbecslések, adósságrendezési

szolgáltatások, alkuszi/ügynöki tevékenység, balesetbiztosítás, bankügyletek lebonyolítása, befektetési alapok,

bélyegek értékbecslése, bérházak kezelése, betegségbiztosítás, betéti kártyás fizetések feldolgozása, biztosítási

információs szolgáltatás, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási szolgáltatások, biztosítási tanácsadás,

biztosításközvetítés, csekk ellenőrzés, ékszerek értékbecslése, elektronikus tőkeátutalás, életbiztosítás,

elszámolóházak, értékek letétbe helyezése, értékutalványok kibocsátása, faktorálás, fejlesztési költségek pénzügyi

felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban, felszámolási szolgáltatások, pénzügyi,

finanszírozási szolgáltatások, garancia szolgáltatások, gondoskodási alap szolgáltatások, gyapjú pénzügyi

értékelése, gyűjtések szervezése, hajókár-biztosítás, hitelbérlet, hitelkártyák kibocsátása, hitelkártyás fizetések

feldolgozása, hitelügynökségek, hitelirodák, ingatlanközvetítés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés,

ingatlanok értékbecslése, ingatlantulajdon-kezelés, ingatlanügynökség, irodahelyiségek bérbeadása, irodák

bérbeadása közösségi munkavégzéshez, javítási költségbecslés (pénzügyi becslés), jelzálogbank, jótékonysági

célú gyűjtések, kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül,

kibocsátás kereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység, kölcsön (finanszírozás), követelésbehajtási

ügynökségek, lábon álló fa értékbecslése, lakások bérbeadása, lakbér beszedés, mezőgazdasági ingatlanok

bérlése, műtárgyak értékbecslése, numizmatikai értékbecslés, nyugdíjfolyósítási szolgáltatások, online banki

szolgáltatások, pénzügyek intézése építőipari projektekhez, pénzügyi elemzések, pénzügyi értékbecslés

(biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához, pénzügyi

információk nyújtása weboldalon keresztül, pénzügyi információs szolgáltatások, pénzügyi kutatási

szolgáltatások, pénzügyi menedzsment, pénzügyi szponzorálás, támogatás, pénzügyi tanácsadás, régiségek

értékbecslése, részletfizetési hitelnyújtás, szálláshelyek bérbeadása (apartmanok), széfszolgáltatások,

takarékpénztár szolgáltatások, tőkebefektetés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki

szolgáltatások, tőzsdeügynöki tevékenység, tűzkár elleni biztosítás, utazási csekkek kibocsátása, vagyonkezelés,

valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások, vámügynöki pénzügyi szolgáltatások, visszatérítések pénzügyi

 kezelése harmadik felek számára, zálogház szolgáltatások.

 37    Építkezés; gépek, készülékek javítása; tűzriasztó és vízvezeték szerelési szolgáltatások; ablaktisztítás,

ácsmunkák, állványozás, árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása, aszfaltozás, bányaművelés,

betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása, biztonsági zárak javítása, bőrápolása, tisztítása- és

javítása (feldolgozott), buldózerek kölcsönzése, bútorfelújítás, restaurálás, bútorok karbantartása, cipőjavítás,

csiszolás (2), csiszolás habkővel, csővezetékek építése és karbantartása, daruk (építőipari gépek) kölcsönzése,

edényszárító gépek bérbeadása, égőfejek karbantartása és javítása, elektromos berendezések üzembe helyezése és

javítása, elektromos berendezések zavarmentesítése, elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása, elhasznált vagy

tönkrement motorok felújítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások, építkezések felügyelete (irányítás),

építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás, épületek (belső) tisztítása, takarítása, épülethomlokzat tisztítás,

takarítás, épületszigetelés, épülettömítés, esernyőjavítás, exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése,

fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása, fehérnemű mosása, felvonók felszerelése és javítása,

fényképezőgépek javítása, féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti, féregirtás, nem

mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti célokra, fertőtlenítés, filmvetítőgépek javítása és

karbantartása, frakkolási szolgáltatásaik, fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása, gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, gépjármű-akkumulátorok töltése, gumiabroncs-centírozás, gumiabroncsok
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(újra) futózása, gumiabroncsok vulkanizálása (javítás), gyárépítés, hajóépítés, hangszerek hangolása, hangszerek

restaurálása, hidraulikus törési szolgáltatások, hóeltakarítás, hullámtörő mólók építése, irodagépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, járműfényezés, járműjavítás (üzemzavar), járműjavító műhelyek

(üzemanyag-utántöltés és karbantartás), járműmosás, járművek karbantartása, járművek karbantartása és javítása,

járművek kenése, járművek rozsda elleni kezelése, járművek tisztítása, javítási információk, jelzések, cégtáblák

festése vagy javítása, kábelfektetési szolgáltatások, kárpitjavítás, kárpitozás, kártevők elleni védekezési

szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, a vízművelés, a kertészet és az erdészet számára, kártevők elleni védekezési

szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet számára, kazánok tisztítása és

javítása, kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása, kéményseprés, késélezés, kikötőépítés, konzultáció

konstrukciókról, konyhai felszerelések üzembe helyezése, kőfejtés, kőműves munkák, közművek bevezetése

építési területeken, kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás, légkondicionáló berendezések telepítése és javítása,

mesterséges hókészítés (szolgáltatás), mosás, mosodai szolgáltatások, mosogatógépek kölcsönzése, mosógépek

bérbeadása, műtárgyak restaurálása, napernyők javítása, nyílászárók beszerelése, nyomtatóba való festékkazetták

utántöltése, újratöltése, olaj- vagy földgázkutak mélyfúrása, órajavítás, orvosi műszerek sterilizálása,

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása, páncéltermek karbantartása és javítása, patkányirtás,

pelenkatisztítás, raktárak építése és javítása, repülőgépek karbantartása és javítása, rozsdamentesítés, ruhajavítás,

ruhatisztítás, ruhavasalás, számítógépes hardverek (üzembe helyezés, karbantartás és javítás), szegecselés,

szivattyújavítás, tapétázás, telefonok üzembe helyezése és javítása, tetőfedő munkák, tintapatron újratöltési

szolgáltatások, tisztítógépek kölcsönzése, tűzriasztók felszerelése és javítása, újraónozás, úszómedencék

karbantartása, útburkolás, utcaseprőgépek kölcsönzése, úttisztítás, vakolás (vakolási munkák), vásári standok és

üzletek építése, vegytisztítás, villamos vezetékek javítása, villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások, víz alatti

 építkezés, víz alatti javítások, vízelvezető szivattyúk bérbeadása, vízvezeték-szerelés.

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

elektronikus levelezés, email, faxberendezések kölcsönzése, faxok továbbítása, felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz, globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes fórumok biztosítása, kábeltelevíziós műsorszórás,

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével, kommunikáció számítógép terminálokkal, közösségi hálózatok

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

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

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

biztosítása, távkonferencia szolgáltatások, távközlési berendezések kölcsönzése, távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz, távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és összeköttetés), telefon-

és mobiltelefon szolgáltatások, telefonok kölcsönzése, telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

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

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

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

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; ajándékcsomagolás, áramellátás, árukirakodási

szolgáltatások, áruk raktározása, árusító automaták feltöltése, áruszállítás, autóbuszkölcsönzés, autóbuszok

működtetése, autókölcsönzés, autómegosztási szolgáltatások, autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz, autószállítás,

bankautomaták készpénzfeltöltése, betegszállítás, bútorszállítás, búvárharangok kölcsönzése, búvárruhák

kölcsönzése, csatornazsilipek működtetése, csomagkézbesítés, csomagszállítás, dereglye, folyami uszály

szolgáltatások, elektromos borhűtő szekrények kölcsönzése, elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok

(fizikai) tárolása, energiaszolgáltatás, fagyasztóládák kölcsönzése, folyami szállítás, futárszolgálatok (üzenetek

vagy áruk küldésére), fuvarozás, áruszállítás, fuvarozás szekérrel, talicskával, garázsok bérlése, gépkocsi

tetőcsomagtartók kölcsönzése, hajók, csónakok kölcsönzése, hajórakodás, hajóutak szervezése, hajózási

ügynökség, helyfoglalás szállítással kapcsolatban, helyfoglalás (utazás), helyfoglalás utazással kapcsolatban,

információ szállítással kapcsolatban, járművek kölcsönzése és bérbeadása, jégtörő szolgáltatások, kalauzoló
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szolgáltatás, kirándulások, túrák, társasutazások szervezése, komphajón történő szállítás, költöztetés, közlekedési

információ, légi szállítás, lovak kölcsönzése, megfeneklett hajók mentése, mélyhűtők kölcsönzése fagyasztott

élelmiszerekhez, mentési szolgáltatások, műholdak fellövése mások számára, műszaki mentés meghibásodott

járművek részére, navigációs rendszerek bérbeadása, őrzött értékszállítás, palackozási szolgáltatások, páncélautós

szállítás, parkolási szolgáltatások, parkolóhelyek bérbeadása, poggyász raktározás, postai úton rendelt áruk

kézbesítése, postaküldemények bérmentesítése, raktárak bérbeadása, raktározási információk, repülőgép

kölcsönzés, repülőgépmotorok bérbeadása, sétahajó szolgáltatások, sofőrszolgáltatás, szállítás, szállítás

csővezetéken, szállítási logisztikai szolgáltatások, szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz, szállítási

ügynökség, szállítás uszállyal, szállítmányozás, szállítmányozási ügynökség, szemétszállítás és -tárolás, tároló

tartályok kölcsönzése, taxi szolgáltatások, teheráru szállítmányozás, teherhordás (hordár szolgáltatások), tengeri

szállítás, termékek csomagolása, tolószékek kölcsönzése, traktorok bérbeadása, újrafelhasználható áruk gyűjtése

(szállítás), újságkihordás, kézbesítés, utaskísérés, utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online

alkalmazáson keresztül, utazás és utasok szállítása, üzenetkézbesítés, vasúti szállítás, vasúti teherkocsik

bérbeadása, versenyautók kölcsönzése, villamosközlekedés, virágküldő szolgálat, vízalatti mentés, vízelosztás,

 vízi járművek tárolása, vízi járművel történő szállítás, vontatás, vontatás (szállítás).

 40    Anyagmegmunkálás 3D nyomtatás, ablaküveg színezése felületbevonással, állatkitömés, taxidermia, állatok

levágása, anyagok fűrészelése, anyagok gyalulása, anyagok, kelmék beszegése, anyagok összeállítása mások

megrendelése szerint, aranybevonat készítése, bőrfestés, bőrmegmunkálás, bőrök kikészítése, cipőfestés, cserzés,

csiszolás (1), élelmiszerek és italok tartósítása, élelmiszerek fagyasztása, élelmiszerek füstölése, energiatermelés,

értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás], ezüstözés, fagyasztásos tartósítási szolgáltatások,

fakitermelés, fafeldolgozás, famegmunkálás, felvetés [szövés], fémek bevonása, fémek hőkezelése, edzése,

fémkezelés, fémöntés, fényképnyomtatás, fénynyomat, fotogravűr, fényszedési szolgáltatások, festési

szolgáltatások, filmelőhívás, fogtechnikusi szolgáltatások, forrasztás, fűtési berendezések kölcsönzése,

galvanizálás, generátorok kölcsönzése, gépjárműablakok színezése, gyapjúfeldolgozás, gyümölcspréselés,

hegesztési szolgáltatások, hímzés, homokfúvási szolgáltatások, hulladék- és szemétégetés, hulladék- és

szemétmegsemmisítés, hulladék és szemét újrahasznosítása, hulladékkezelés [átalakítás], hulladékok és

újrahasznosítható anyagok osztályozása, információ anyagkezelésről, kadmiumozás, kallózás, ványolás,

kazánkovács szolgáltatásai, kazánok kölcsönzése, kenyér egyedi igények szerinti előállítása, kerámiakészítés,

kovácsolás, könyvkötészet, kőolaj-feldolgozás, köszörülés, kötőgépek kölcsönzése, krómozás, kulcsmásolás,

laminálás, nyújtás, légkondicionáló berendezések kölcsönzése, légtisztítás, levegő szagtalanítása, lézergravírozás,

lisztőrlés, litografálás, kőnyomás, mágnesezés, marás [forgácsolás], mérték utáni szabóság, metszés, vésés,

mintanyomás, mozifilmek feldolgozása, műtárgyak bekeretezése, nikkelezés, nyeregkészítés, szíjgyártó munkák,

nyomtatási, nyomdai szolgáltatások, ofszetnyomás, ónozás, ónbevonás, optikai üveg csiszolása, papírsimítás,

polírozás [csiszolás], ruhaanyag festése, ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása, ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele,

ruhaanyagok szabása, ruhák átalakítása, sörfőzés, steppelés, színszétválasztás, színtelenítés, festék lemaratása,

szitanyomás, szőrmebundák egyedi fazonigazítása, szőrmefestés, szőrmék fényezése, szőrme moly elleni

kezelése, szőrme szatinálása, szövetek tűzállóvá tétele, szűcsmunkák, textilanyagok fehérítése, textilanyagok

kalanderezése, mángorlása, textilanyagok kikészítése, appretúrája (1), textilanyagok kikészítése, appretúrája (2),

textilanyagok molymentesítése, textília impregnálása, vízhatlanná tétele, üvegfúvás, varrás, veszélyes anyagok

 ártalmatlanítása, vízkezelés, vulkanizálás [anyagkezelés].

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

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

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

cirkuszok, coaching (tréning), cosplay szórakoztató rendezvények szervezése, dalírás, digitális zene szolgáltatása

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

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

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, előadóművészek szolgáltatásai,

élőelőadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fényképészet, filmek
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feliratozása, filmfelvevő berendezések kölcsönzése, filmforgalmazás, filmgyártás, kivéve reklámfilmek,

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével, filmstúdiók, filmszínházi előadások, filmbemutatók, fitnesz órák

vezetése, fordítás és tolmácsolás, forgatókönyvírás, forgatókönyvírás, nem reklámcélra, fotóriportok készítése,

golflétesítmények üzemeltetése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése, hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez, hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, helyfoglalás

showműsorokra, idegenvezetős túrák levezetése, időmérés sporteseményeken, iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások, játékfelszerelések kölcsönzése, játékkaszinók (szerencsejátékok), játékkölcsönzés, játéktermi

szolgáltatások nyújtása, jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás), jelbeszéd fordítása, kalligráfiai (szépírási)

szolgáltatások, karaokeszolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), know-how

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

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

kiállítások szervezése, lemezlovas (DJ) szolgáltatások, levelező tanfolyamok, mentorálás, mikrofilmezés, modellt

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

(bemutatók, kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

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

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú szövegek

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

vizsgáztatás, oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára, online elérhető

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

tanácsadás, partik tervezése; (szórakoztatás), rádió- és televíziókölcsönzés, rádió- és televízióműsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás), sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások, showműsorok készítése, showműsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai), sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportlétesítmények üzemeltetése (1), sportlétesítmények üzemeltetése (2), sportpályák bérbeadása, sportversenyek

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

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai átképzés, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, személyi edző szolgáltatások (fitnesz

edzés), szemináriumok szervezése és lebonyolítása, szépségversenyek szervezése, szerencsejátékok,

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

szinkronizálás, színpadi díszletek kölcsönzése, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek), táboroztatás, televíziós szórakoztatás, teniszpályák

kölcsönzése, testnevelés, tolmács szolgáltatások, tornatanítás, tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra,

vallásoktatás, varieté előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), vezetett

mászótúrák lebonyolítása, vidámparkok, videofelvevők kölcsönzése, videokamerák kölcsönzése, videorögzítés,

videoszalagok kölcsönzése, videoszalagok vágása, videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez,

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez, világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

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

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

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

fizikai átalakítás, anyagtesztelés, bakteriológiai kutatás, beltéri dekoráció tervezése, biológiai kutatás,

csapadékoszlatás, csomagolástervezés, divattervezés, dokumentumok digitalizálása (szkennelés), elektronikus

adattárolás, energetikai vizsgálat, energiatakarékossági tanácsadás, építési tervkészítés, építészeti konzultáció,

építészeti szolgáltatások, felhőalapú számítástechnika, fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába, fizikai kutatások, földmérés, geológiai kutatás, geológiai kutatások, gépjárművek műszaki

vizsgálata (közúti közlekedési alkalmasság), grafikai tervezés, gyapjú minőségértékelése, hálózati kiszolgálók

(webszerverek) bérlete, hegesztéssel kapcsolatos kutatás, hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete

internetes visszaélések felderítése érdekében, honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél
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számára (információtechnológiai szolgáltatások), honlaptervezési tanácsadás, időjárás-előrejelzés,

információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások, internetbiztonsági szaktanácsadás, internetes

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

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

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

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

mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés, meteorológiai előrejelzés, minőségellenőrzés, mobiltelefonok

kikódolása, műalkotások hitelesítése, műszaki kutatás, műszaki tervtanulmányok készítése, nem helyszíni

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

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

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

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

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül, számítógépek bérbeadása, számítógépes

adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás, számítógépes platformok fejlesztése,

számítógépes programok másolása, számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal

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

számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring), számítógépes rendszerek tervezése, számítógépes

rendszerelemzés, számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése, számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások,

számítógép hardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás, számítógép programozás, számítógép

szoftver tanácsadás, személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten keresztüli

személyazonosság-lopás felderítése érdekében, szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás, szerver hosting, szerver bérlés, szoftverek frissítése,

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében, szoftver-karbantartás, szoftver mint szolgáltatás (SaaS),

szoftvertelepítés, szoftvertervezés, távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás, technológiai szaktanácsadás,

telekommunikációs technológiai tanácsadás, térképészet, tudományos és technológiai kutatás a természeti

katasztrófák területén, tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban,

tudományos kutatás, tudományos laboratóriumi szolgáltatások, várostervezés, vegyelemzés, kémiai analízis;

vegyészeti kutatás, vegyészeti szolgáltatások, víz alatti kutatás, feltárás, vízelemzés, weboldal készítési és

 karbantartási szolgáltatás, webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók; átmeneti szállások kiadása, bár szolgáltatások,

bölcsődék, óvodák, ételek díszítése, ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás, ételszobrászat,

éttermi szolgáltatások, foglalás panziókban, főzőeszközök bérbeadása, gyorséttermek, snack bárok, hordozható

épületek, építmények bérbeadása, ivóvízadagoló automaták bérbeadása, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak,

kempingezési lehetőség biztosítása, magánszakács, személyi séfszolgáltatások, motelek, nyugdíjasotthonok,

időskorúak otthona, önkiszolgáló éttermek, panziók, recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

(érkezések és távozások ügyintézése), sátrak kölcsönzése, szállásfoglalás, szállásügynökségek (szállodák,

panziók), szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, szállodai szolgáltatások, székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, terembérlés találkozókhoz (tárgyalótermek), tortadíszítések, turistaházak, üdülők, udon és

sóba éttermek szolgáltatásai, üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás), vendéglátás, világítóberendezések

 kölcsönzése, washoku éttermi szolgáltatások.

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; 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 elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári szolgáltatások, gyógyszerészeti
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konzultáció, gyomirtás, hajbeültetés, 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, kórházak, koszorúkészítés,

közfürdők higiéniai célokra, manikűr, masszázs, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, mezőgazdasági

eszközök kölcsönzése, mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti féregirtás, 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, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői

szolgáltatások, tájkertész szolgáltatások, tájtervezés, távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások,

testékszerek felhelyezése, tetoválás, törökfürdők, trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni

 szétszórása, újraerdősítési szolgáltatások, vérbanki szolgáltatások, virágkötészet, vízművelési szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; alternatív

vitarendezési szolgáltatások, arbitrációs szolgáltatások, balzsamozási szolgáltatások, betörés elleni és

riasztórendszerek felügyelete, biztonsági poggyászvizsgálat, biztonsági zárak kinyitása, domain nevek

lajstromozása, regisztrálása (jogi szolgáltatások), éjjeliőr-szolgáltatások, ellopott vagyontárgyak felkutatása,

eltűnt személyek felkutatása, engedélyek jogi ügyintézése, engedélyezés (jogi szolgáltatások) szoftverkiadás

keretében, esküvői szertartások tervezése és szervezése, estélyi ruha kölcsönzés, fizikai biztonsági tanácsadás,

galambok elengedése különleges alkalmakkor, genealógiai kutatás, gyárak biztonsági célú vizsgálata,

gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások), házasságközvetítő irodák, házi kedvencek felügyelete (helyben),

horoszkóp készítés, horoszkópos tanácsadás, internetes domain-nevek bérbeadása, jogi dokumentumok

elkészítése, jogi felügyeleti szolgáltatások, jogi képviseleti szolgáltatások, jogi kutatás, jogi szolgáltatások

szerződések tárgyalásával; kapcsolatban harmadik fél számára, jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában, jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban, kártyavető szolgáltatások,

képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások), közbenjárás, krematóriumi szolgáltatások, hamvasztás, kutyasétáltató

szolgáltatások, lakásfelügyelet, házfelügyelet, magánnyomozói szolgáltatások, online közösségi hálózatok

szolgáltatásai, öltözködési segítségnyújtás kimonó viseléséhez, örökbefogadási ügynökségek, őrszolgálatok,

őrző-védő szolgáltatások, politikai összejövetelek szervezése, ruházat kölcsönzése, spiritiszta tanácsadás,

számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése (jogi szolgáltatások), széfek bérbeadása, szellemi

tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal

kapcsolatos konzultáció, személyes háttéradatok vizsgálata, személyes levelezési szolgáltatások, személyi

stílustanácsadás, személyi testőrszolgálat, szerzői jogok kezelése, talált tárgyak visszaszolgáltatása, társasági

kísérőszolgáltatások, társkereső szolgáltatások, temetési ceremóniák levezetése, temetkezési szolgáltatások,

temetkezési vállalkozás, tűzjelző készülékek kölcsönzése, tűzoltás, tűzoltókészülékek kölcsönzése, vallási

 összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 111 )  232.215

 ( 151 )  2020.09.24.

 ( 210 )  M 20 00764

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  Black Care Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HOTSUN

 ( 511 )   11    Szolárium berendezések; szolárium berendezések részei és alkatrészei; szoláriumcsövek.

 44    Szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások; szolárium szolgáltatások;

 aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.
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 ( 111 )  232.257

 ( 151 )  2020.10.12.

 ( 210 )  M 19 03926

 ( 220 )  2019.12.31.

 ( 732 )  Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd., Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Koreai égetett likőrök (soju); rizsből készült égetett szeszek; vodka; likőrök; szeszesitalok; alkoholos italok

 (sörök kivételével); égetett szeszesitalok; koktélok; gin; rum; szaké; borok.

 ( 111 )  232.265

 ( 151 )  2020.10.12.

 ( 210 )  M 20 00151

 ( 220 )  2020.01.20.

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

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

 ( 541 )  PADRISIMO

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

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

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés

 találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  232.295

 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 00079

 ( 220 )  2020.01.13.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk 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
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közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

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

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

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

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

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

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; 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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2481



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

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  232.372

 ( 151 )  2020.09.23.

 ( 210 )  M 19 01893

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  MIDEA GROUP CO., LTD., Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MIDEA BREEZELESS+

 ( 511 )  11    Légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légtisztító készülékek és gépek; szárítókészülékek és

berendezések; légkondicionáló berendezések; elektromos hajszárítók; konyhai elszívóbúrák; hőszivattyúk,

hőpumpák; fűtőberendezések; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszobai melegítők; napenergiával

 működő vízmelegítők.

 ( 111 )  232.373

 ( 151 )  2020.09.23.

 ( 210 )  M 19 01894

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  MIDEA GROUP CO., LTD., Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légtisztító készülékek és gépek; szárítókészülékek és

berendezések; légkondicionáló berendezések; elektromos hajszárítók; konyhai elszívóbúrák; hőszivattyúk,

hőpumpák; fűtőberendezések; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszobai melegítők; napenergiával

 működő vízmelegítők.

 ( 111 )  232.461

 ( 151 )  2020.10.01.

 ( 210 )  M 20 01277

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.465
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 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 00969

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Brustor Magyarország Kft., Balatonszárszó (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Pergolák kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  232.466

 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 00806

 ( 220 )  2020.03.16.

 ( 732 )  Balázs Krisztián, Kőszegszerdahely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy globális számítógépes hálózat segítségével

biztosítottakat is; interaktív online számítógépes játékok biztosítása; online információk szolgáltatása

játékosokkal kapcsolatban; online játékszolgáltatások; online játékszolgáltatások mobil eszközökön keresztül;

online számítógépes játékok szolgáltatása; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; számítógépes

adatbázisból vagy globális kommunikációs hálózatról online biztosított, számítógépes játékok általi

szórakoztatással kapcsolatos információk; számítógépes és videojátékok játékstratégiáira vonatkozó online

információk biztosítása; számítógépes hálózatból online módon nyújtott virtuálisvalóság-játékszolgáltatások;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat

tartalmazó online magazin biztosítása; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról nyújtott online

 információk.

 ( 111 )  232.467

 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 01466

 ( 220 )  2020.05.27.

 ( 732 )  Penny Market Kft., Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; étkezési olajok és zsírok.

 31    Nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő

 növények és virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

 ( 111 )  232.468

 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 00059

 ( 220 )  2020.01.10.
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 ( 732 )  Gollowitzer György Aladár, Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 111 )  232.469

 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 00060

 ( 220 )  2020.01.10.

 ( 732 )  Sütő Anna Mária, Vác (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.470

 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 00062

 ( 220 )  2020.01.10.

 ( 732 )  Videovox Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  232.471

 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 00063

 ( 220 )  2020.01.10.

 ( 732 )  Dr. Törőcsik Tímea, Budapest (HU)

 Törőcsik Napsugár, Budapest (HU)

 ( 740 )  Papcsák Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  232.472

 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 00064

 ( 220 )  2020.01.10.

 ( 732 )  EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HÁROM KIRÁLYOK

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  232.473

 ( 151 )  2020.10.05.

 ( 210 )  M 20 00270

 ( 220 )  2020.01.29.

 ( 732 )  Varga Zoltán, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Kampánykötvény

 ( 511 )   35    Reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást.

 ( 111 )  232.475

 ( 151 )  2020.10.12.

 ( 210 )  M 20 00288

 ( 220 )  2020.01.30.

 ( 732 )  Hello Ketzo Kft., Sátoraljaújhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Jaczó Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 552 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Jogi szolgáltatások; mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.476

 ( 151 )  2020.10.13.

 ( 210 )  M 20 01552

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Invigor Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  INVIGOR

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.477

 ( 151 )  2020.10.13.

 ( 210 )  M 20 01019

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  Vági József Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Demeter Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IbronStore

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.480

 ( 151 )  2020.10.13.

 ( 210 )  M 20 01033

 ( 220 )  2020.04.14.

 ( 732 )  Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  EXCELSIOR

 ( 511 )  29    Hús, húskivonatok, húskészítmények; hurkafélék; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított

 (2).

 ( 111 )  232.481

 ( 151 )  2020.10.13.

 ( 210 )  M 20 00713

 ( 220 )  2020.03.05.

 ( 732 )  Transform SR Brands LLC, Hoffmann Estates, Illinois (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DIEHARD

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, geodéziai, villamossági, fényképészeti, mozgófényképészeti, optikai, súlymérő,

mérő, jelző, ellenőrző (felügyeleti) biztonsági (mentő) és oktatási célra szolgáló készülékek és berendezések;

hangok, képek vagy adatok rögzítésére szolgáló készülékek, átvitelére vagy reprodukálására szolgáló
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berendezések; mágneses adathordozók, műsoros diszkek; automata árusítógépek és érme bedobásával működő

szerkezetek; regisztráló kasszák (pénztárgépek); számológépek, adatfeldolgozó berendezések; computerek;

tűzoltókészülékek; autó akkumulátorok, alkáli és elektromos akkumulátorok, valamint akkumulátorok az

 előbbiekben felsorolt termékekhez.

 ( 111 )  232.482

 ( 151 )  2020.10.13.

 ( 210 )  M 20 00865

 ( 220 )  2020.03.24.

 ( 732 )  Bánkuti Gabriella Dorottya, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzőtermi szolgáltatások;

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló

edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; kettlebell csoportos edzés oktatása; kettlebell edzési [fitnesz]

tanácsadási szolgáltatások; kettlebell edzési utasítások és felszerelés biztosítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos

bemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások;

kettlebell edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; kettlebell edzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos táborok szervezése,

rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása;

kettlebell edzőtermi szolgáltatások; kettlebell egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; kettlebell

erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; kettlebell erősítő és kondicionáló edzés; kettlebell fitness edzéssel

kapcsolatos konzultáció; kettlebell sportoktatás, edzés és irányítás; kettlebell sportoktatás/edzés; kettlebell

súlyzós edzés oktatása; kettlebell súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell személyes

edzés oktatása; kettlebell személyi edző képzés; kettlebell személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; kettlebell

testedzési, testnevelési szolgáltatások; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatás; kettlebell testedzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

kettlebell testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell testmozgásra, -edzésre alkalmas

létesítmények üzemeltetése; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás/edzés; súlyzós edzés oktatása; súlyzós

edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos bemutatók szervezése,

rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése, rendezése és

lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos táborok szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad

testsúlyos edzéssel kapcsolatos workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos súlyzós

edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabad testsúlyos személyi edző képzés; személyes edzés oktatása;

személyi edző képzés; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; táboroztatás; testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testmozgásra,

 -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  232.483

 ( 151 )  2020.10.13.

 ( 210 )  M 20 01031

 ( 220 )  2020.04.14.

 ( 732 )  NINGBO VIGA INTERNATIONAL CO.,LTD., Ningbo (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  28    Játékszerek; építőkockák [játékok]; dominók; babaágyak; kirakós játékok; játékautók; táblajátékok;

karácsonyfadíszek világítási cikkek, gyertyák és édességek kivételével; babaházak; játékok; babaruhák;

 babaszobák; kaleidoszkópok; konfetti.

 ( 111 )  232.490

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 19 03116

 ( 220 )  2019.10.09.

 ( 732 )  TVC Hungary Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Dedinszky Csaba, Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése; promóciós

anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámanyagok szétosztása;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok terjesztése

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs

hálózaton keresztül; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások médiakutatás és

konzultáció; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok

kiadása; hirdetési felület kölcsönzése reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online

kölcsönzése internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten reklámanyagok

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti

menedzsment előadóművészek részére gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok megjelentetése

reklámszövegírás; reklámszövegek megjelentetése; reklámszövegek publikálása közönségszolgálati

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési

termékekkel kapcsolatos reklámozás; reklám és marketing; reklámozás; telekommunikációs vagy elektronikus

úton kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési ösztönzés;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás,

hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon

keresztül; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a

telematikai és telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerüsítő szolgáltatások;

mozireklámok; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő

hirdetés, reklámozás; reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások

értékesítésével kapcsolatos promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes

hálózatokon történő terjesztésével; szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes
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reklámozási szolgáltatások: reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számitógépes hálózaton; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes kommunikációs hálózatokon; számítógépes hálózatok és weboldalak online

promóciója; online reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és

tárgyalása; termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti

szolgáltatások; televíziómüsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok

szponzorálásának biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

újságelöfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók

készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése; reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; marketing

promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és

-elhelyezés; marketingtervek elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám

szórólapok elkészítése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek

készítése; hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok

gyártása; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek kiadása; rádiós reklámok

készítése; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása;

televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről; értékesítési

promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok szervezése révén,

akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal, sportversenyekkel és

sporttevékenységekkel; eladási, értékesítési promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások

termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója

[reklámozása]; vállalatok promóciója [reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció:

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok

osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; telefonon nyújtott promóciós

szolgáltatások; promóciós marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások

lebonyolítása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási

információnyújtás; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk

szolgáltatása; marketing beszámolók készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási ada tok biztosítása;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti

információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési

helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online árverési szolgáltatás biztosítása;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;

reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység IT hálózaton; más forgalmazók áruinak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési, marketing és promóciós szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások; ügynökségek rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; internetes weboldalákként

használható reklámok összeállítása; interneten használható reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing
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területén; marketing menedzsment tanácsadás; közönségszolgálati [pr] konzultáció; franchiseoknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; reklám- és marketing konzultáció; telefonos és televíziós

árverések; televíziós reklámozás program; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele; sportolók promóciós

menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és

kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy

kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt marketing szolgáltatások; grafikus

reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró

médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel kapcsolatos kutatási

szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub

szolgáltatások kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklámvagy

kereskedelmi célból; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

marketing szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámszolgáltatások

televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel kapcsolatos reklámozási

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlantulajdonnal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;

reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámszolgáltatások

italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklámozás, marketing és

promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; üzleti marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos

üzleti konzultációs szolgáltatások tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő

szolgáltatások márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások költségfelmérési

szolgáltatások; piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások promóciós szolgáltatások; piackutatási

adatkinyerési szolgáltatások reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások

szendvicsember táblák révén; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára;

márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése reklámozásért felelős személyzet igazgatása; kereskedelmi információs szolgáltatások

belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; üzleti megvalósíthatóság tanulmányok készítése;

termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok

készítése; üzletvitel sportolók számára; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

 38    Vezeték nélküli, elektronikus képtovábbítás; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvitele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

elektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy videó közvetítés

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;
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elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;

elektronikus hirdetések (távközlés); televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós

sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi

információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; információk sugárzása

televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorközvetítés

interneten keresztül; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádió és televízió program

sugárzása; teleshop-műsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádióadás; videó- és audioműsorok közvetítése az

interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval

kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási

szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevöre vonatkozó információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval kapcsolatos információs szolgáltatások;interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését

nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást megkönnyítő interaktív szolgáltatások;

televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások; interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a

műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok

működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek üzemeltetése;

szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek működtetése; távközlési berendezések

üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online dokumentumok kézbesítése globális számítógépes

hálózaton keresztül; adatok vagy audiovizuális elemek közvetítése globális számítógépes hálózaton vagy

interneten keresztül; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték

nélküli hálózatokon keresztül; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas műsorvevő

antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása [kommunikációhoz];

rádió adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése;

kommunikációs berendezések bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása; kommunikációs rendszerek

kölcsönzése, bérbeadása; kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi hálózatok bérbeadása;

megafonok bérbeadása, kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek

kölcsönzése; rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések kölcsönzése;

frekvenciaátalakítók kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevö készülékek kölcsönzése; rádióberendezések

kölcsönzése; rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése, bérbeadása;

távközlési felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése;távközlési vonalak

bérbeadása; távközlési készülékek és berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és

eszközök kölcsönzése; számítógépes kommunikációs berendezések és felszerelések bérbeadása; hangjelek

közvetítésére szolgáló készülékek kölcsönzése; videojelközvetítö készülékek kölcsönzése; műsorközlő

berendezések biztosítása külsőhelyszínekre; üzenetkézbesítö készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek

kölcsönzése; képátviteli berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

műholdas műsoridő bérlete; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hozzáférési idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása weboldalákhoz

[internetszolgáltatók]; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles

átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása;

mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése

elektronikus eszközökkel; számítógépes adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés;

kommunikáció elektromágneses hullámok segítségével; kommunikáció analóg és digitális számítógépes

terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció elektronikus eszközökkel;

kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon keresztül; kommunikációs szolgáltatások számítógépek

segítségével; kommunikáció számítógépes terminálok útján, digitális átvitel vagy műhold által; kommunikáció

rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi kommunikáció; telefontechnikai szolgáltatások;
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kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; fax

kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; távírón

keresztüli kommunikáció biztosítása; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció távirat útján; elektronikusan biztosított kommunikációs

szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikációs

szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs szolgáltatások kommunikációs szolgáltatások

számítógépes hálózatokon keresztül rádiókommunikációs szolgáltatások; műholdas kommunikációs

szolgáltatások kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások

adatok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; kommunikációs

szolgáltatások vészjelzések kézbesítéséhez;kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére; kommunikációs

szolgáltatások információ átvitelére elektronikus eszközökkel; kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való

hozzáféréshez; kommunikációs szolgáltatások elektronikus adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások videokonferenciákhoz; mobiltelefon kommunikációs

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások, nevezetesen adatok és dokumentumok elektronikus átvitele

számítógép felhasználók között; nemzetközi adatátvitel; mobil kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió

kommunikációk; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; kábeltelevíziós felszerelések bérbeadása;

mobilkommunikációs felszerelések bérbeadása; hírügynökségek; hírügynökségek [kommunikáció];

videokonferencia szolgáltatások; elektronikus távközlési összeköttetések biztosítása; rádiós kommunikáció

biztosítása; telefonos kommunikáció biztosítása; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján;

internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása (szolgáltatók); internethez való használói

hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes

programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus

kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és

elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés

biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés biztosítása információkereséshez; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való hozzáférés

biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális

számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása, információátadás és információterjesztés céljából;

adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; számitógépes

hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; internet hozzáférés biztosítása;

központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása

távkonzultációhoz; számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és

internethez való hozzáférés biztosítása; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása;

digitális zenei weboldalákhoz való internetes hozzáférés biztosítása; digitális zenei weboldalokhoz való

hozzáférés biztosítása interneten; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés biztosítása; távközlési

hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül;

távközlési raktározási szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalákhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; mp3

weboldalákhoz való internetes hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes

hozzáférés biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz;

távközlési hozzáférés és kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az internethez; távközlési

hozzáférés és kapcsolatok vagy linkek biztosítása számítógépes és internetes adatbázisokkal; több felhasználós

vonalkapcsolás [dial-up] és dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös felhasználású hozzáférés globális

számítógépes információs hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és terjesztéséhez;

telekommunikációhoz kapcsolódó online információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online szolgáltatások,

nevezetesen üzenetek küldése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez vagy adatbázisokhoz;
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távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció elektronikus

eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások

biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók biztosítása; internetes fórumok biztosítása;

online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs hálózatokat használó levelezési szolgáltatások;

képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ

adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű

számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal

elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás; információk átvitele telematikai kódokkal;

interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus

továbbítása; írott üzenetek, közlemények átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások adatátvitel

elektronikus eszközökön keresztül; információtovábbítás elektronikus úton telefonkapcsolattal működő

elektronikus képfeldolgozáson keresztül történő adatátvitel adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy

audiovizuális képek továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; számítógépek és

munkaállomások közötti információtovábbítás; lézersugaras adatátvitel;mikrohullámú adatátvitel; információk

továbbítása az audiovizualitás területén; adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles

adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által; információátvitel távírógépen, műholdon keresztül;

információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött számítógépeken keresztül; információk továbbítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül;

információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai távközlési

hálózatokon; adatátvitel rádiós személyhívón keresztül; információtovábbítás videokommunikációs rendszereken

keresztül; távközlési adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti

készítményekkel, gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás;

műholdas adat-, hang- és képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

üzenetés képtovábbítás; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító

szolgáltatások; üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás

telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és

faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített dokumentumok továbbítása;számítógépesített adatok

továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok továbbítása rádió használatával; számítógépesített

adattovábbítás televízió segítségével; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk

átviteletelekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokonkeresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül;

kódolt üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások továbbítása;

videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása;

hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon

keresztül; műholdas hangátvitel; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; video-on-demand szolgáltatások;

üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és továbbítása; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz, weboldalákhoz és portálokhoz; távközléssel

kapcsolatos szaktanácsadás; elektronikus üzenet továbbítás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon

keresztül; videokonferencia berendezések biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok biztosítása; elektronikus

videokapcsolatok biztosítása; elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások

biztosítása adattovábbításhoz; távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és bérbeadása;

kommunikációval kapcsolatos jelentések biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő kommunikációs

lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs lehetőségek biztosítása

rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs

eszközök biztosítása elektronikus úton történő adatcseréhez; kommunikációs lehetőségek biztosítása rádión

keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával;

kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül; internetet használó csevegő vonalak biztosítása; online
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listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép felhasználók között; rádióvétel és rádióadás feltételeinek

biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek továbbításához számítógép felhasználók között;

online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között történő üzenetátvitelre; online csevegöszobák és

szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre; online csevegöszobák biztosítása

számítógép-használók közötti üzenetküldésre;csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó

online szolgáltatások biztosítása; rádiós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós

műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási

célokra; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; elektronikus kommunikációs kapcsolatok

biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók]

számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása; telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás

biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és

rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs

eszközök biztosítása oktatási célokra; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; adatbázisokhoz és

internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása; rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión keresztül

közvetített információnyújtás; központi kapcsoló szolgáltatások nyújtása elektronikus hírközlő hálózatokhoz;

távkonferencia szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások biztosítása; vezeték nélküli alkalmazási

protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos kommunikációs csatornák használatát;

telefonszámokkal [telefonkönyv] kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; virtuális szolgáltatások biztosítása

számítógép használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz;

számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés; információ közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes

kommunikáció; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások; számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez;

elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása kódolt vagy terminálos hozzáféréssel, üzenetek

továbbítása számítógép segítségével; információk és képek továbbítása számítógéppel; üzenetek, információk és

képek továbbítása számítógép segítségével; rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés;

információ és más műsorok rádiós műsorszórása; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül

is; rádiós kommunikáció; rádiótelefonos kommunikációs szolgáltatások; rádiótávírós kommunikációs

szolgáltatások; üzenetváltás számítógépes átvitellel; elektronikus postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas

adatátvitel online globális számítógépes hálózaton keresztül; hangok, képek, jelek és adatok műholdas

átvitele;közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas televíziós műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás

távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; elektronikus

kommunikációval kapcsolatos tanácsadás; kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel;

vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus

eszközökkel]; üzenetküldés számítógépes hálózatokon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül;

hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, -fogadás és -továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio streaming

[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes videó streaming [egyidejű vagy azonnali

adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által;televízióműsorok terjesztése

mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok terjesztése műhold által; fax szolgáltatások; telefonok

kölcsönzése; telefonos és távközlési szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési

szolgáltatások biztosítása előre fizetett telefonos hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági

telefonszolgáltatások; táviratos távközlési szolgáltatások; információs távközlés (beleértve a weboldalakat);

távközlési szolgáltatások; e-mailes telekommunikáció; távközlési számitógépes terminálok, telematikán,

műholdon, rádión, távírón, telefonon keresztül; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési

szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs szolgáltatások; mobil rádióhálózatot használó távközlési

szolgáltatások; távközlési szolgáltatások adatok terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes

adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításához; távközlési szolgáltatásök információ faxon történő átviteléhez;

távközlési szolgáltatások adatbankokban tárolt információk eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak;

távközlési szolgáltatások betűszedéshez; telekommunikációs szolgáltatások, nevezetesen isdn szolgáltatások;
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telekommunikációs szolgáltatások, más néven személyi kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások,

nevezetesen kéretlen reklámhívások megszakítása és megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen

száloptikai hálózati szolgáltatások biztosítása; konzultáció telekommunikáció területén; telex irodai

szolgáltatások; telematikai kommunikáció számitógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval

elérhető telematikai szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és

fájlátvitel ;telematikai információküldés; géptávíró szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; előfizetéses

televíziós műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus kommunikációs

rendszerek üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; mobil

kommunikációs rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs hálózatok

működtetése; műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése; előfizetéses

tv-szolgáltatás (fizetős tv) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; hozzáférés biztosítása online

adatbázisokhoz; audio kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások;

audiovizuális átviteli szolgáltatások; automatikus telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások;

vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások; vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális

üzenetküldő szolgáltatások; vezeték nélküli fax szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások

távközlési hálózatok működtetői számára; isp szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális

hálózati távközlési szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezési és postafiók

szolgáltatások; számítógép segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások bankok számára; elektronikus kommunikációs szolgáltatások pénzügyi

intézmények részére; elektronikus kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére vonatkozóan; elektronikus

kommunikációs szolgáltatások antennán keresztül; elektronikus kommunikációs szolgáltatások kábelen keresztül;

pénzügyi információk nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus

hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta

szolgáltatások adat- és hangátvitelre; elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével

kapcsolatos elektronikus kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus

és távközlési továbbítási szolgáltatások; elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel

kapcsolatos szolgáltatások; elektronikus rendelésátvitel; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások;

műsorszórási szolgáltatások;adatközvetítési szolgáltatások; pay-per-view [ppv] televíziós adás; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal aktiválható

tárcsázási szolgáltatások: zenés, éneklő távirati szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív

kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos

szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások;

idöosztás szolgáltatások kommunikációs készülékekhez; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások;

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

műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli szolgáltatások; nyilvános telefonokkal kapcsolatos

kommunikációs szolgáltatások; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások;telex-üzenetes kommunikációs

szolgáltatások; adatbank összekapcsolási szolgáltatások; mobil telekommunikációs hálózati szolgáltatások;

értéknövelt hálózati [kommunikációs] szolgáltatások; rádiókommunikációs hálózati szolgáltatások; hírügynökségi

szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára; hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi

szolgáltatások [hírek továbbítása]; hálózati konferencia szolgáltatások; telekonferencia és videokonferencia

szolgáltatások; videokonferencia szolgáltatások;vonline kommunikációs szolgáltatások; online üzenetküldési

szolgáltatások; száloptikás távközlési szolgáltatások; pbX tárcsázási szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások;

adatkommunikációs szolgáltatások; jelszóval elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; hozzáférési kóddal

elérhető adatkommunikációs szolgáltatások; tengeri rádiótelefonos hálózati szolgáltatások; hangüzenetek

visszakeresésével kapcsolatos szolgáltatások; táviratok továbbítása; útmutatók elektronikus átadása; adatátviteli

és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; fax továbbító és visszakereső

szolgáltatások;információátviteli szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; elektronikus levelezés; e-mail;

hálózatban lévő számítógépes rendszerek közötti adatátviteli szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások mások
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részére; adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások telematikus

hálózatokon keresztül; üzenet szolgáltatások;televízióképernyön megjelenő szöveg továbbítása, átvitele;

videoüzenet szolgáltatások; videoátviteli szolgáltatások; hírközlés és hírügynökségek szolgáltatásai; hang- és

adatátviteli szolgáltatások; internet hozzáférési szolgáltatások;globális számítógépes hálózat hozzáférési

szolgáltatások; elektronikus levél továbbító szolgáltatások; weboldal továbbító szolgáltatások; híváskezelő

szolgáltatások; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; számítógépes telefonálás; számítógépes továbbítási szolgáltatások; számítógépes adatátviteli

szolgáltatások;kommunikációs szolgáltatások rádió, telefon, távíró segítségével; internetes rádió műsorszórási

szolgáltatása; internetes rádiós műsorszórás; rádiós/telefonos személyhívó szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax]

szolgáltatások; műholdas kommunikációs szolgáltatások üzleti felhasználók számára; műholdas videokonferencia

szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos műholdas műsorszórási szolgáltatások: szórakoztatással kapcsolatos műholdas

műsorszórás; sporteseményekkel kapcsolatos műholdas műsorszórás; biztonságos e-mail szolgáltatások;

biztonságos adat-, hang- és képátviteli szolgáltatások; közvetlen elektronikus üzenetközvetítő szolgáltatások;

üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások; online üzenetküldő szolgáltatások; üzenetküldési szolgáltatások;

hivásrögzítésiszolgáltatások; közösségi hálózatok csevegöszoba szolgáltatásai; hangüzenet tárolási szolgáltatások;

szélessávú és keskenysávú rádióközlési szolgáltatások; szélessávú rádiós kommunikációs szolgáltatások;

telefonos hangüzenet küldés; telefonos üzenetküldő szolgáltatások; telefonos személyhívó szolgáltatások;

távírószalagos szolgáltatások; távírószalagos szolgáltatások; levegő-föld távközlési szolgáltatások; távközlési

szolgáltatások pénzügyi intézmények között; távközlési szolgáltatások számítógépes hálózatok között;

telekommunikációs gateway szolgáltatások; távközlési hozzáférési szolgáltatások; telex szolgáltatások;

telematikai kommunikációs szolgáltatások; teletext szolgáltatások; televizuális kommunikációs szolgáltatások;

interaktív videó text szolgáltatások; elektronikus adatok megjelenítése információs táblákon; távközlési

útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; videotelefon szolgáltatások; videokommunikációs

szolgáltatások; videotelefon szolgáltatások; videokonferenciaszolgáltatások biztosítása; videotex szolgáltatások;

webcasting szolgáltatások; híváskorlátozási szolgáltatások; videoközvetítés; videohálózatok zártláncú

televízióhoz; videohálózatok külső műsorközlési szolgáltatásokhoz; videohálózatok felügyeleti, örzö-védö

szolgáltatásokhoz; video-telekonferenciák; virtuális csevegöszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz;távközlési

vonalak bérbeadása számítógépes hálózatok eléréséhez; hozzáférési idő értékesítése számítógépes

 adatbázisokhoz.

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok forgalmazása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás];videókhoz

kapcsolódó díjátadók vendégül látása [szervezés] televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus

kiadványszerkesztés folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése műholdas

televíziós show-k; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmes szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók;

dalszerzés mozifilmekhez; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése;

zenekiadási szolgáltatások; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus

magazinok kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok

megjelentetése; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások;

kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése;

globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2496



szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek

bérbeadása; mozifilmberendezések kölcsönzése, bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek

kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése; hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése;

hangfelvételek kölcsönzése; zenét tartalmazó hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése;

audiovizuális felvételek kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák bérbeadása,

kölcsönzése; filmstúdiók bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok

kölcsönzése; magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő

berendezések kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; cd lemezek kölcsönzése; rádió- és

televíziókölcsönzés; színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; film-

vagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; képfelvételt tartalmazó

mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus lejátszó felszerelések

bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések bérbeadása; magnetofonok

bérbeadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; felvételek, cd-lemezek

vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókészülék kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; televízió (TV és rádió kölcsönzése); világítás bérbeadása

filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz; világítás bérbeadása televíziós felvételekhez;

világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy

televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára; világítóberendezések bérbeadása

televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák kölcsönzése; sífelszerelés kölcsönzése;

festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek kölcsönzése;

televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; tévéműsorok kölcsönzése; teniszpályák kölcsönzése; előre

rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken; felvett filmek kölcsönzése videoszalagokon;

műsoros videoszalagok kölcsönzése; CD-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek kölcsönzése, bérbeadása;

hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videojelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása;

hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videolemezek kölcsönzése; videofilmek kölcsönzése;

videofelszerelések kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése; videoszalagok, videokazetták és videogramok

kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése;

animációs rajzfilmek készítése; játékfilmek bemutatása; zenés előadások; zenés előadások; tánc, zene és dráma

előadások tartása; tévéműsorok bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások;

rock együttesek élő fellépései, előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés

szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek

prezentálása; operák bemutatása; táncos előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi

produkciók; színházi szórakoztatás; színházi előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei

előadások; színházi produkció; színházi szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád

műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; filmfelvevő gépek és

berendezések (biztosítása); mozifilmek gyártása; filmszínházak; rajongói klubok; filmes és zenei produkciókkal

kapcsolatos tanácsadás; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások

nyers felvételének készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audioszalagok [hangkazetták] vágása;

filmszerkesztés, vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési

funkcióval rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása

zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; oktatási

anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai

adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása; dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása;

elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása; szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában;

dalszövegek kiadása lapok formájában; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2497



nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások;

televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon

keresztül; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi

sport- és kulturális események szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási

célú fesztiválok rendezése; képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia szervezése; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák

rendezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú

kiállítások szervezése és rendezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése;

kulturális show-k szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi

előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása;;

mozifilmek közvetítése; televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

videofilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése

mozis vetítésre; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; gyakornoki,

tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése filmekhez; feliratozás készítése élő

színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és televíziós műsorok készítésé; rádióműsorok

készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása;

rádióműsorok terjesztése; tv programok értékesítése; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók

készítése; műsoros audio kazetták készítése; hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási

célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése; audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése;

élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok készítése; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; oktatási

filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és

-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;

rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;

animációs mozis videoklipek gyártása; élő előadások készítése; kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra

állítása; színházi előadások; korcsolyashow-k készítése; folytatásos animációs kalandshow-k készítése; oktatási

célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; különleges effektek készítése

filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; televíziós speciális effektek készítése; színpadi show-k

rendezése; show-k és filmek készítése; kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése;

televízió és rádió programok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények megrendezése;

sportesemények rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára; sportesemények rendezése

televíziók számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; élő televízióműsorok készítése

oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; televíziós tartalmak készítése; televíziós szórakoztató műsorok

készítése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett

videofilmek elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése

táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése

zenészek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós

műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és

zenefelvételek készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós

műsorismertetés [műsor ütemezés]; hanganyagok készítése; szórakoztatási célú filmgyártás; videoszalagok
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gyártása; videofilm gyártás és kölcsönzés; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok

gyártása; videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták gyártása; oktatóvideók

készítése; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése; videoszalagok és videoszalagok gyártása

videolemezek előállítása; vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása vállalati

használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; mozifilmek vetítése orvosi célokra;

mozifilmek vetítése technikai célokra; víziparkok üzemeltetése; általános műveltségi [írás-olvasás] tanfolyamok

lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang vagy videostúdiók biztosítása; uszodai létesítmények;

baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; digitális zene

szolgáltatása mp3-as internetes weboldalákról; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes weboldalakon [nem

letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; élő

show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési] lehetőségek

biztosítása; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk,

nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádióműsor

összeállítása [ütemezés]; színházi show-k rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése;

színdarabok rendezése vagy bemutatása; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése;

mikrofilmezési szolgáltatások; mikrofilmezés; videorögzítés; stúdiószolgáltatások; felvételi stúdiók; stúdió

szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és

filmek készítése; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló

mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;

művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok;

hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; fényképészeti filmvágás;

fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; írott szövegek szerkesztése;

rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tv-műsorok szerkesztése [vágása];

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető

szolgáltatások; filmgyártási szolgáltatások; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; zenés szórakoztató szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];

zeneszerzés; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); magazinok kiadása; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási

szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi

szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás);

szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

hangszalagok [audio kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; szórakoztató anyagok

készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; videokészítési

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; hangfelvétel készítés; hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videofelvételek készítése; audio-, film-, videó- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; zenestúdiók szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;

stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; zenés előadások; videók,

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2499



videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató anyagok készítése videók formájában;

zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó vidámparki szolgáltatások, videoszalagok

kölcsönzése; könyvtárak filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; kábeltelevízión keresztül

biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás;

szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté

területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók;

 eredeti felvételek készítése; hanglemezek bérlete.

 ( 111 )  232.491

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 19 02707

 ( 220 )  2019.09.06.

 ( 732 )  Herczeg Ágnes, Páty (HU)

 Bauer Ildikó, Komárno (SK)

 ( 740 )  Dr. Cseh Gabriella, Budapest

 ( 541 )  Angels of Wines

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.492

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00075

 ( 220 )  2020.01.10.

 ( 732 )  RotaPack Csomagolástechnikai Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Péter, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Polimerizációs műanyagok; műanyagok granulátumok formájában.

 16    Műanyagfóliák csomagolásra; műanyag fólia csomagolásra; műanyag lapok csomagolásra; műanyag

tasakok csomagoláshoz; fóliák élelmiszerek csomagolására; műanyag lapok csomagoláshoz; vízhatlan műanyag

fólia csomagoláshoz; műanyag fólia tekercsek csomagoláshoz; műanyag fóliák élelmiszerek csomagolásához;

háztartási műanyag fólia élelmiszer csomagolásra; polietilén fóliák takaráshoz és csomagoláshoz; műanyag lapok

csomagoláshoz és burkoláshoz; műanyag fóliák csomagoláshoz és burkoláshoz; műanyag filmfóliák elektromos

készülékek csomagolásához; műanyag csomagolóanyagok; műanyag szemeteszsákok; műanyag csomagolások;

 műanyag szendvicses zacskók; műanyag zsákok hulladékgyűjtőkbe; polipropilén csomagoló fólia.

 17    Újrahasznosított műanyagok; újrahasznosított műanyag granulátum; műanyag, félig feldolgozott; extrudált

műanyagok [félkész termékek]; újrahasznosított műanyagok gyártási célokra; csomagolóanyagok műanyagból

szállító konténerekhez; extrudált műanyagok gyártási célú felhasználásra; újrahasznosított műanyag granulátum

gyártásban való felhasználásra; csomagoló [párnázó] anyagok gumiból vagy műanyagból; bélelő, párnázó

anyagok műanyagból szállító konténerekhez; műanyag fóliák csomagolási, kipárnázási, kitöltési célokra [nem

 bevonáshoz].

 ( 111 )  232.493

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00762
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 ( 220 )  2020.03.10.

 ( 732 )  Czintos Árpád, Tapolca (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  232.494

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00915

 ( 220 )  2020.03.31.

 ( 732 )  Teremi Beatrix Mária, Üröm (HU)

  

( 546 )

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

kiegészülő társulattal; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing; 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 díjkiosztó ünnepségek 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 szakmai alapítványok 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.

 ( 111 )  232.495

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00921

 ( 220 )  2020.03.31.

 ( 732 )  PAPACK Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével.

 ( 111 )  232.496

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00759

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Szilágyi Erzsébet, Remeteszőlős (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, tanítás; önismereti tanfolyamok; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatás; oktatási

szolgáltatás coaching formában; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási programok szervezése; művészetterápiás

oktatás; spirituális fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatás; oktatási szolgáltatás spirituális tanácsadás

 területén; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból; online oktatási tanfolyamok.

 ( 111 )  232.497

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00928

 ( 220 )  2020.04.01.

 ( 732 )  dr. Törös Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserép Edit, Budapest

 ( 541 )  SYNCLAIRE Think legally, act socially

 ( 511 )  35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallások elkészítése;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; bérszámfejtés; kiszervezett vállalatirányítás;

konzultáció személyzeti kérdésekben; pénzügyi auditálás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

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

szövegszerkesztés; titkársági szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti

projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 36    Adósságrendezési szolgáltatások; befektetési alapok; bérházak kezelése; elektronikus tőkeátutalás; értékek

letétbe helyezése; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

 jótékonysági célú gyűjtések; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; széfszolgáltatások; vagyonkezelés.

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

 nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások.

 45    Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; arbitrációs

szolgáltatások; audio termékekhez kapcsolódó jogok bejegyzése [jogi szolgáltatások]; biztosítási kárigényekhez

kapcsolódó vizsgálati szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása

[jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása

felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton; domain nevek regisztrálása felhasználók

azonosítására globális számítógépes hálózaton [jogi szolgáltatás]; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési

szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyeztetési szolgáltatások áruk

gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; engedélyező hatósági szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások

ipari tulajdonnal kapcsolatban; filmek, televíziós műsorok és videók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

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

használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televízió műsorokkal , videókkal és

zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői

jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal
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kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; fogyasztói jogokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; franchise koncepciók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise tevékenység jogi kérdéseivel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; földrajzi jelzések

védelmével kapcsolatos tanácsadás; gyártási szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások;

információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; internetes domain-nevek bérbeadása; ipari tervek

védelmével kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok licenszelése; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

hasznosítása engedélyeztetés útján jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése

[jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; [ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok használatára feljogosító engedélyek kiadása mások számára; ipari tulajdonjogok és

szerzői jogok kezelése; [ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi

szolgáltatások]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; ipari

tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás; ipari tulajdonnal

kapcsolatos tanácsadás; ipari vagyonkezelés; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi

asszisztensi szolgáltatások; jogi beszámolók készítése az emberi jogok területén; jogi dokumentumok elkészítése;

jogi dokumentumok hitelesítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi képviseleti

szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi szaktanácsadás

franchisinggal kapcsolatban; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása; jogi

szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával

kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban;

jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi és igazságügyi kutató szolgáltatások a

szellemi tulajdon területén; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;

jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogsegély szolgáltatások; kereskedelmi

szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál;

lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; lajstromozott formatervezési minták

licenszelése; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; litigációs

segítségnyújtási szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; munkaügyi kapcsolatokhoz

kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése

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

szolgáltatások; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; probono jogi

szolgáltatások; professzionális tanácsadó szolgáltatások a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; rádió- és

televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos

tanácsadás; szabadalmak engedélyezése; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmak és szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi szolgáltatások; szabványok

és gyakorlat áttekintése a törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés biztosítása céljából; szabályozási

ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabályozások előkészítése; szellemi tulajdon

engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok területén [jogi

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

kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos anácsadás; szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon

licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi

tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi
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tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra

vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal

kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások befektetők számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és

szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek

számára; szerzői jog kezelésére vonatkozó tanácsadás; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos szaktanácsadási

szolgáltatások; szerzői joggal kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jog megsértésével kapcsolatos

szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok

engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségek;

szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségekkel kapcsolatos tájékoztatás; szerzői jogok kezelése;

szerzői jogok védelme; szerzői jogok és ipari tulajdonjogok kezelése mások megbízásából; szerzői jogok és

járulékos szerzői jogok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogvédelemmel

kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás a szellemi tulajdon és

a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel

kapcsolatban; televízió műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; televízióműsorok, video- és

rádióműsorok, produkciók és formátumok licencjogainak kiadása [jogi szolgáltatások]; televíziós műsorok

másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása; tulajdonátruházás; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; vitarendezési szolgáltatások; válási mediációs szolgáltatások; védjegyek engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése;

védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; végrendeletek végrehajtása; végrendeletekkel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi [barrister] szolgáltatások;

 üdülési jogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások].

 ( 111 )  232.498

 ( 151 )  2020.10.15.

 ( 210 )  M 20 00216

 ( 220 )  2020.01.24.

 ( 732 )  Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 )  Pick bécsi felvágott

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

 ( 111 )  232.499

 ( 151 )  2020.10.15.

 ( 210 )  M 20 00754

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Locked Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Schmidt Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; létesítmények

biztosítása szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez;

szórakoztatás; szórakoztatási és szabadidős létesítmények biztosítása; szórakoztatási célú szolgáltatások

szervezése; szórakoztatásra kialakított helyiségek biztosítása; szórakoztatással kapcsolatos információk

biztosítása interneten keresztül; szórakoztató létesítmények rendelkezésre bocsátása; szórakoztató szolgáltatások

versenyek formájában; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; játékok szervezése, rendezése; szórakoztatási

célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztató versenyek

szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; kalandjátszóterek;

 tematikus parkok szolgáltatásai.

 ( 111 )  232.500

 ( 151 )  2020.10.15.

 ( 210 )  M 20 00761

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Óvári Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.501

 ( 151 )  2020.10.15.

 ( 210 )  M 20 00916

 ( 220 )  2020.03.31.

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

 ( 740 )  Dr. Fejes Ágnes, Budapest

 ( 541 )  HiGéniusz

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  232.502

 ( 151 )  2020.10.15.

 ( 210 )  M 20 00917

 ( 220 )  2020.03.31.

 ( 732 ) Komáromi Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Komárom (HU)

 ( 740 )  dr. Hidasi Emese, Budapest

 ( 541 )  Maragoni

 ( 511 )  29    Cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejsavbaktériumot

 tartalmazó italok; tejsavó; tejszín; tejtermékek; túró [quark].

 ( 111 )  232.503
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 ( 151 )  2020.10.15.

 ( 210 )  M 20 00923

 ( 220 )  2020.03.31.

 ( 732 )  MS TRADE SOLUTION TECHNOLOGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Veres Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MS TRADE

 ( 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.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.504

 ( 151 )  2020.10.15.

 ( 210 )  M 20 00924

 ( 220 )  2020.03.31.

 ( 732 )  MS TRADE SOLUTION TECHNOLOGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Veres Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.505

 ( 151 )  2020.10.15.

 ( 210 )  M 20 00926

 ( 220 )  2020.04.01.
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 ( 732 )  Prusinszki István, Budapest (HU)

 ( 541 )  Nulladik Dimenzió

 ( 511 )  41    Elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online

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

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

multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása;

könyvek és folyóiratok kölcsönzése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; tudományos

 információs folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése.

 ( 111 )  232.506

 ( 151 )  2020.10.15.

 ( 210 )  M 20 01248

 ( 220 )  2020.05.08.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  232.523

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00683

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Kossuth László, Hévízgyörk (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  XFISH

 ( 511 )   20    Halaskosarak.

  22    Halászhálók.

 28    Mesterséges csalik horgászathoz; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; halaskosarak [horgászfelszerelés];

halhorgok; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgászfelszerelések; úszók horgászathoz/halászathoz; csalétkek

vadászathoz vagy halászathoz; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; horgászorsók;

 horgászbotok; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; sporthálók.

  31    Horgászcsali, élő.

 ( 111 )  232.524

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00671

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  No effort Kft., Szeged (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.
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 ( 111 )  232.525

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00672

 ( 220 )  2020.03.03.

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

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.526

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00673

 ( 220 )  2020.03.03.

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

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

 ( 541 )  MARTIGNAC

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

 ( 111 )  232.527

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00675

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  WIM GROUP Kft. 80%, Budapest (HU)

 Tóth Márton 20%, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  232.534

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00400

 ( 220 )  2020.02.10.

 ( 732 )  Cryptic Consulting LLC, Sheridan (US)

 ( 740 )  Hézső Gergely, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Tanácsadás üzleti ügyekben.

 ( 111 )  232.548

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 18 00949

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)
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 ( 740 )  dr.Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  slow food

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  232.557

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 00342

 ( 220 )  2020.02.04.

 ( 732 )  Preizner László, Leányfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Szárazvirág kompozíciók díszítési célokra; szárazvirág csokrok.

  44    Koszorúkészítés.

 ( 111 )  232.568

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 00603

 ( 220 )  2020.02.26.

 ( 732 )  Domaine Quiar Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Balatonfőkajár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; asztali borok; bor alapú italok; csendes borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor;

 habzóbor, pezsgő.

 ( 111 )  232.572

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 01062

 ( 220 )  2020.04.20.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények..

 ( 111 )  232.579

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00061

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Berkshire (GB)

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

 ( 511 ) 3    Háztartási, kereskedelmi, ipari és intézményi használatra szolgáló, általános célú tisztítókészítmények;

tisztítókészítmények toalettekhez, fürdőkádakhoz, mosdókagylókhoz, mosogatókhoz és padlókhoz;

tisztítókészítmények konyhai és fürdőszoba-felületekhez; fürdőszobai és konyhai használatra szolgáló,

tisztítóanyagokkal átitatott, eldobható törlőkendők; polírozókészítmények konyhához és üveghez; sütőtisztító

készítmények; tűzhelylaptisztító készítmények; tisztítókészítmények vitrokerámia és konyhai felületekhez;

üvegtisztító és fémtisztító készítmények; ablaktisztító készítmények; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra

szolgáló anyagok szilárd, folyékony vagy gél formában; mosodai készítmények; szőnyegtisztító és kárpittisztító

készítmények; háztartási célokra szolgáló, vízkő-eltávolító és vízkőoldó készítmények; szövetpuhítók,

kelmepuhítók; mosószerek és adalékanyagok; folteltávolító, folttisztító készítmények; illatfokozók; előmosó,

foltlazító és foltoldó készítmények; keményítő mosodai, mosási célokra; kékítő mosáshoz; mosogatásban való

használatra szolgáló fehérítőkészítmények és egyéb anyagok; tisztítókészítmények, polírozókészítmények,

súrolókészítmények és dörzsölőkészítmények; mosogatógép-tisztítók, frissítők és szagtalanítók; öblítőszerek;

mosogatógépek tisztítására és dugulásának elhárítására szolgáló készítmények; háztartási célokra szolgáló, vízkő

- eltávolító és vízkőoldó szerek; mosogatószerek; az összes fent említett termék fertőtlenítőkomponenssel vagy

anélkül; szappanok; detergensek; rozsdaeltávolítók és zsírtalanítók; lefolyó-, mosdó- és mosogatódugulást

 elhárító készítmények; vízkövesedést, rozsdásodást vagy zsírosodást megelőző készítmények.

A rovat 58 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 19 02867

 ( 220 ) 2019.09.20.

 ( 731 )  Szabó Gábor Dániel, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő show-műsorok bemutatása; film

stúdió szolgáltatások; fotóriportok készítése; gálák, díszünnepélyek rendezése; online információk szolgáltatása

audio- és vizuális médiával kapcsolatban; show-műsorok készítése; sport és fitnesz; sporthíradás; sportokhoz

kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori,

 promotor szolgáltatás); szabadidős rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 19 03245

 ( 220 ) 2019.10.16.

 ( 731 )  Tijan Christian Oberholzer, Johannesburg (ZA)

 ( 541 ) Budapest Eye Luxury Suites

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  113.538

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

 ( 111 )  113.819

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  113.908

 ( 732 )  Kraft Foods Danmark Intellectual Property ApS, Brondby, Denmark (DK)

 ( 111 )  114.944

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  122.335

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

 ( 111 )  122.426

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

 ( 111 )  122.427

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

 ( 111 )  122.699

 ( 732 )  AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V., ARNHEM (NL)

 ( 111 )  122.753

 ( 732 )  JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  122.756

 ( 732 )  JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  122.861

 ( 732 )  Allied Domecq Spirits & Wine Limited, London (GB)

 ( 111 )  122.909

 ( 732 )  Mitel Networks Corporation, Ontario, K2K 2W7 (CA)

 ( 111 )  130.689

 ( 732 )  S. Margherita S.p.A., Velence (IT)

 ( 111 )  130.713

 ( 732 )  LEGO Juris A/S, Billund (DK)

 ( 111 )  130.714

 ( 732 )  LEGO Juris A/S, Billund (DK)

 ( 111 )  130.715

 ( 732 )  LEGO Juris A/S, Billund (DK)

 ( 111 )  130.716
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 ( 732 )  LEGO Juris A/S, Billund (DK)

 ( 111 )  130.796

 ( 732 )  Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., Herend (HU)

 ( 111 )  130.886

 ( 732 )  Aladdin Temp-Rite LLC, Hendersonville (US)

 ( 111 )  131.207

 ( 732 )  KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  131.229

 ( 732 )  Wopfinger Stein- und Kalkwerke Schmid & Co., Waldegg-Wopfing (AT)

 ( 111 )  131.269

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.274

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.277

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.285

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.421

 ( 732 )  TEKLA Festékgyártó és Szolgáltató Kft., Tapsony (HU)

 ( 111 )  131.592

 ( 732 )  Keyence Corp. , Osaka (JP)

 ( 111 )  131.629

 ( 732 )  Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

 ( 111 )  131.637

 ( 732 )  Wolverine Outdoors, Inc., Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  131.639

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 111 )  131.651

 ( 732 )  Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

 ( 111 )  131.652

 ( 732 )  Winning Moves UK Limited, Paddington, London (GB)

 ( 111 )  131.737

 ( 732 )  Calvin Klein Cosmetic Corp., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  131.738

 ( 732 )  Trane International Inc., North Carolina 28036 (US)
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 ( 111 )  131.804

 ( 732 )  DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  131.872

 ( 732 )  MagneTek Inc., 53051 Menomonee Falls, WI (US)

 ( 111 )  131.912

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  131.913

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  131.975

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 111 )  132.183

 ( 732 )  Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  132.261

 ( 732 )  Márton András, Budapest (HU)

 ( 111 )  132.363

 ( 732 )  Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

 ( 111 )  132.368

 ( 732 )  Trane International Inc., North Carolina 28036 (US)

 ( 111 )  132.378

 ( 732 )  Manpower France RCS Nanterre B429 955 297, Nanterre (FR)

 ( 111 )  133.212

 ( 732 )  Hasbro International, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

 ( 111 )  140.048

 ( 732 )  Klipsch Group, Inc., Indianapolis (US)

 ( 111 )  140.051

 ( 732 )  Trusted Media Brands, Inc., White Plains, NY 10601 (US)

 ( 111 )  164.457

 ( 732 )  Dorottya Udvar Holding Ingatlankezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.533

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

 ( 111 )  166.067

 ( 732 )  IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  166.280

 ( 732 )  EUROLL Hungária Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  166.346

 ( 732 )  SHIMANO Inc., Osaka (JP)

 ( 111 )  167.135

 ( 732 )  Morgan Stanley Domestic Holdings, Inc., New York, NY (US)

 ( 111 )  167.273

 ( 732 )  MSD International Holdings GmbH, Luzern 6 (CH)

 ( 111 )  167.471

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.550

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 111 )  167.675

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 111 )  167.855

 ( 732 )  Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (DE)

 ( 111 )  167.875

 ( 732 )  Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, Frankfurt am Main (DE)

 ( 111 )  167.881

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 111 )  168.063

 ( 732 )  VWR International Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  168.161

 ( 732 )  ASIX DISTRIBUTION Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  168.358

 ( 732 )  Murata Manufacturing Co., Ltd., Kyoto (JP)

 ( 111 )  168.556

 ( 732 )  BELRON INTERNATIONAL LIMITED, Egham, Surrey (GB)

 ( 111 )  168.727

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  168.793

 ( 732 )  Hadfalvi Márton, Győrújbarát (HU)

 ( 111 )  169.881

 ( 732 )  Mondsee Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.882

 ( 732 )  Mondsee Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  170.068

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

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M2515



 ( 732 )  Electronic Arts Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Redwood City, Kalifornia (US)

 ( 111 )  170.189

 ( 732 )  VWR International Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  170.269

 ( 732 )  Kate Spade LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  170.290

 ( 732 )  SAS Institute Inc. (Észak-Karolina államban bejegyzett cég), Cary, Észak-Karolina (US)

 ( 111 )  171.261

 ( 732 )  dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  171.765

 ( 732 )  Kate Spade LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  171.896

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  172.728

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  172.855

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  172.895

 ( 732 )  BakeMark USA LLC (Delaware állam törvényei alapján bejegyzett társaság), Pico Rivera, California (US)

 ( 111 )  175.821

 ( 732 )  Univer Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  202.694

 ( 732 )  Csókay Gergely, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.773

 ( 732 )  Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.935

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.241

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.520

 ( 732 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 111 )  203.681

 ( 732 )  NaraCamicie Hungary Kft., Püspökhatvan (HU)

 ( 111 )  203.700

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyonkezelő Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

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

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M2516



 ( 111 )  203.743

 ( 732 )  ENEOS Corporation, Tokyo (JP)

 ( 111 )  203.784

 ( 732 )  Pezomed Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.956

 ( 732 )  Liu Xiaozhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.977

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

 ( 111 )  204.028

 ( 732 )  SAVENCIA SA, 78220 Viroflay (FR)

 ( 111 )  204.049

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  204.349

 ( 732 )  Conclude Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.627

 ( 732 )  S.Ú.L.Y. Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.385

 ( 732 )  ELTEC GROUP Kft., Budapest (HU)

A rovat 95 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  129.725

 ( 732 )  DEGESCH GmbH, Laudenbach (DE)

 ( 111 )  178.465

 ( 732 )  esport1 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  189.564

 ( 732 )  Borgo Europe Zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  195.039

 ( 732 )  OSBORNE DISTRIBUIDORA S.A., Madrid (ES)

 ( 111 )  201.240

 ( 732 )  YouMedical B.V., 1083 HN Amsterdam (NL)

 ( 111 )  204.029

 ( 732 )  Rápolti István 1/2, Szeged (HU)

 Stráhl Péter László 1/2, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.349

 ( 732 )  Conclude Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.771

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.807

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.909

 ( 732 )  Borgo Europe Zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  227.372

 ( 732 )  Cukovy Europe Kft., Budapest (HU)

A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  126.990

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen am Rhein (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  131.637

 ( 732 )  Wolverine Outdoors, Inc., Rockford, Michigan (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest
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 ( 111 )  135.136

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, California (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  137.262

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  143.416

 ( 732 )  PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., Cidade Nova,Rio de Janeiro (BR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  143.417

 ( 732 )  PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., Cidade Nova,Rio de Janeiro (BR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  143.419

 ( 732 )  PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., Cidade Nova,Rio de Janeiro (BR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  147.316

 ( 732 )  PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., Cidade Nova,Rio de Janeiro (BR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  154.288

 ( 732 )  BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, Durham (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.403

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  155.404

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  158.251

 ( 732 )  INTEL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Santa Clara, Kalifornia (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  160.176

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, California (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  160.518

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  161.218

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest
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 ( 111 )  161.636

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  164.741

 ( 732 )  smart Automobile Co., Ltd., Hangzhou Bay New Zone, Ningbo, Zhejiang Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  166.067

 ( 732 )  IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  166.245

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  168.511

 ( 732 )  Maico Holding GmbH, Villingen-Schwenningen (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  168.727

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  168.922

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

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

 ( 111 )  171.001

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  181.215

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  185.310

 ( 732 )  Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  187.022

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, California, (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  195.827

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.011

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)
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 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.754

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California 95052-8119 (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  199.603

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  199.999

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.067

 ( 732 )  Petrobras Distribuidora S.A., Rio de Janeiro (BR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.423

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  215.236

 ( 732 )  Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  229.345

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, Kalifornia (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

A rovat 35 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  131.637

 ( 732 )  Wolverine Outdoors, Inc., Rockford, Michigan (US)

 ( 111 )  135.136

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, California (US)

 ( 111 )  137.262

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 111 )  143.416

 ( 732 )  PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., Cidade Nova,Rio de Janeiro (BR)

 ( 111 )  143.417

 ( 732 )  PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., Cidade Nova,Rio de Janeiro (BR)

 ( 111 )  143.419
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 ( 732 )  PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., Cidade Nova,Rio de Janeiro (BR)

 ( 111 )  147.316

 ( 732 )  PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A., Cidade Nova,Rio de Janeiro (BR)

 ( 111 )  155.403

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 111 )  155.404

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 111 )  158.251

 ( 732 )  INTEL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Santa Clara, Kalifornia (US)

 ( 111 )  160.176

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, California (US)

 ( 111 )  160.518

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

 ( 111 )  161.218

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 111 )  161.636

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 111 )  166.067

 ( 732 )  IP Holdings Unltd LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  166.245

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California (US)

 ( 111 )  167.383

 ( 732 )  SOLA-METAL Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  168.727

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  168.922

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 111 )  171.001

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

 ( 111 )  181.215

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, Kalifornia (US)

 ( 111 )  185.310

 ( 732 )  Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.022

 ( 732 )  Intel Corporation, Santa Clara, California, (US)
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 ( 111 )  195.827

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.011

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 111 )  198.754

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, California 95052-8119 (US)

 ( 111 )  199.603

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 111 )  199.999

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 111 )  202.308

 ( 732 )  Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.082

 ( 732 )  Baromfi Termék Tanács és Szakmaközi Szervezet a Baromfi és Tojástermelők Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.067

 ( 732 )  Petrobras Distribuidora S.A., Rio de Janeiro (BR)

 ( 111 )  212.423

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 111 )  215.236

 ( 732 )  Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  229.345

 ( 732 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara, Kalifornia (US)

A rovat 34 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  114.944

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  115.736

 ( 732 )  Candy Hoover Group S.r.l., Brugherio, Monza e Brianza (IT)

 ( 111 )  117.951

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Grand Bay, Mauritius (MU)

 ( 111 )  118.514

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Grand Bay, Mauritius (MU)

 ( 111 )  122.211
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 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Grand Bay, Mauritius (MU)

 ( 111 )  125.167

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Grand Bay, Mauritius (MU)

 ( 111 )  125.602

 ( 732 )  Aspen Global Incorporated, Grand Bay, Mauritius (MU)

 ( 111 )  131.207

 ( 732 )  KALENDART Grafikai és Nyomdaipari Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  131.738

 ( 732 )  Trane International Inc., North Carolina 28036 (US)

 ( 111 )  131.872

 ( 732 )  MagneTek Inc., 53051 Menomonee Falls, WI (US)

 ( 111 )  132.368

 ( 732 )  Trane International Inc., North Carolina 28036 (US)

 ( 111 )  167.383

 ( 732 )  SOLA-METAL Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  167.471

 ( 732 )  Budapesti Elektromos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.776

 ( 732 )  DELTHA Rendszerház Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  167.778

 ( 732 )  DELTHA Rendszerház Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  167.779

 ( 732 )  DELTHA Rendszerház Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  167.881

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 111 )  168.063

 ( 732 )  VWR International Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  169.503

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

 ( 111 )  170.189

 ( 732 )  VWR International Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  179.541

 ( 732 )  DELTHA Rendszerház Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  185.310

 ( 732 )  Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  186.251

 ( 732 )  SOREMARTEC S.A., Senningerberg (LU)

 ( 111 )  186.260

 ( 732 )  SOREMARTEC S.A., Senningerberg (LU)

 ( 111 )  195.827

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.143

 ( 732 )  Bitay Levente Zsolt 50%, Budapest (HU)

 dr. Fülöp Mária Erzsébet 50%, Komárom (HU)

 ( 111 )  203.700

 ( 732 )  UNIVER Szövetkezeti Szolgáltató és Vagyonkezelő Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

 ( 111 )  203.964

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

 ( 111 )  203.977

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

 ( 111 )  204.049

 ( 732 )  SYNGENTA LIMITED, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  204.202

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

 ( 111 )  204.618

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

 ( 111 )  204.632

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

 ( 111 )  204.742

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

 ( 111 )  204.743

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

 ( 111 )  204.746

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

 ( 111 )  204.748

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

 ( 111 )  205.091

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

 ( 111 )  205.093

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  205.385

 ( 732 )  ELTEC GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.744

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

 ( 111 )  212.423

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 111 )  215.236

 ( 732 )  Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.152

 ( 732 )  Parkl Digital Technologies Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.155

 ( 732 )  Parkl Digital Technologies Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.245

 ( 732 )  Parkl Digital Technologies Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  232.183

 ( 732 )  Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

 ( 111 )  232.184

 ( 732 )  Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

 ( 111 )  232.185

 ( 732 )  Vértes Alpintechnika Kft., Csesznek (HU)

A rovat 49 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 19 00980

 ( 731 )  GLOBAL POST INTERNATIONAL LLC., Lewes, Delaware (US)

 ( 210 )  M 20 01200

 ( 731 )  AKRIL BÚTOR KFT., Győr (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 20 00872

 ( 731 )  "Be You" Kft., Berekfürdő (HU)

 ( 740 )  dr. Fehér Dániel Árpád, Fehér D. A. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 20 02780

 ( 731 )  Dienes Balázs, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 20 00948

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

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 210 )  M 20 02094

 ( 731 )  Twitter, Inc., San Francisco California (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita és Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  705.247

 ( 541 )  MONT BLANC

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  828.403

 ( 541 )  REPORTER

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.260.963

  

( 546 )

 ( 511 )  13

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.414.273

  ( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.425.776

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.442.784

 ( 541 )  Ottasilver

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.467.880
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( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.508.569

  
( 546 )

 ( 511 )  2, 9, 16, 18, 28

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.514.190

 ( 541 )  ARGEX

 ( 511 )  6, 17, 19

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.540.303

  
( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.319

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 29, 32

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.348

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.371

  

( 546 )

 ( 511 )  2, 16

 ( 580 )  2020.07.16.
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 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.379

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.440

  
( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.506

  
( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.576

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.614

 ( 541 )  PROSTANT

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.643

 ( 541 )  URGENCES SOUS HAUTE TENSION

 ( 511 )  9, 16, 35, 38, 41

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.766

 ( 541 )  INSTINCTS CRIMINELS

 ( 511 )  9, 16, 35, 38, 41

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.540.972
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( 546 )

 ( 511 )  3-4, 9, 14, 16, 18, 20, 24-25, 35

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.541.017

 ( 541 )  NPC

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.541.047

 ( 541 )  alya skin.

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.541.071

  

( 546 )

 ( 511 )  36, 39

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.541.141

 ( 541 )  XGOLD

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.541.161

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020

 ( 111 )  1.541.162

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 43

 ( 580 )  2020.07.16.

 ( 450 )  GAZ 27/2020
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 ( 111 )  1.541.278

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.541.303

 ( 541 )  DYSMENORM

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.541.327

 ( 541 )  PSORIATEN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.541.372

  

( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.541.552

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.541.692

  
( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.541.708

  
( 546 )

 ( 511 )  37

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020
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 ( 111 )  1.541.810

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.541.890

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.542.012

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.542.133

  
( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.542.164

  

( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.542.198

  

( 546 )

 ( 511 )  32, 35, 39, 43

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020
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 ( 111 )  1.542.254

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.542.274

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.542.295

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 4, 35, 37, 41

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.542.316

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

 ( 111 )  1.542.402

 ( 541 )  Gastromagnyl

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.07.23.

 ( 450 )  GAZ 28/2020

A rovat 45 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.497.712

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.359

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.402

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.407

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.418

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.423

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.427

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.444

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.528

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.709

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.769

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.911

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.937

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.946

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.520.956

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.521.058

 ( 151 )  2020.10.14.
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 ( 111 )  1.521.144

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.521.170

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.521.270

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 111 )  1.521.322

 ( 151 )  2020.10.14.

A rovat 20 darab közlést tartalmaz. 
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történő kézbesítés

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 14 66298 / 13

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest, 1138 Népfürdő u.22.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 14 74477 / 16

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása felszólalás esetén

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: LARA KOZMETIK HIJYENIK ÜRÜN. SAN. VE DIS TIC. LTD.

 STI, Silivri, KavaklI San. KIble Sok. No:11,Istanbul (TR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 14 80394 / 9

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mario Schober, PO Box 111361, 312th RD,Dubai (AE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 11119 / 8

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés oltalmának részleges elismerése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PREVENT BH, d.o.o.,, Bulevar Mese Selimovica 16, Sarajevo (BA)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 65 3449 / 108

A döntés tárgya:  Használati jog jogosultja név- és címváltozásának tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gönci Beáta, Budapest, 1146 Hungária krt.140-144. (HU)

ÖKO-Pannon Csomagolási Hulladékok Kezelését Koordináló

 Szervezet Kht., Budapest, 1085 Rigó u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 65 3449 / 106

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gönci Beáta, Budapest, 1146 Hungária krt.140-144. (HU)

Major Ágnes, dr. Major Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest, 1142

 Felsőőr u. 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 84 1773A / 7

A döntés tárgya:  Requęte en annulation

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  NATURE UP EURL, TOULOUSE, 18 boulevard del Minimes (FR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: D 20 00038 / 6

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dévity István, Budapest, 1043 Kassai u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 15 177131 / 9

A döntés tárgya:  Jelzálogjog alapításának tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam, 1082 PP Gustav Mahlerlaan

 10 (NL)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 03425 / 9

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Doktor DORAX Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest, 1124
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 Levendula u. 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04214 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: URBANISSIMUS Szakmai Klub a Magyar Településfejlesztés

 Fellendítéséért, Budapest, 1126 Kakukk u.4/b. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04216 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: EnterNet 20001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi

 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 1134 Váci út 19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04391 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Multipolaris Kereskedelmi és Gyártó Zrt., Budapest, 1113 Ábel Jenő

 u. 23. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04457 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  AUTÓKER HOLDING Zrt., Budapest, 1132 Visegrádi u.78. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 04538 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.,

 Debrecen, 4031 Köntösgátsor 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 00 05140 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gatter László, Budapest, 1055 Markó u. 27. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 01 00748 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

 Budapest, 1134 Váci út 19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 01 00900 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Han Gaihong, Budapest, 1035 Szél u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 01 01077 / 17

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest, 1535 Pf.: 901. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 01 01214 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest,

 1116 Kondorosi út 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 01 01311 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.,

 Debrecen, 4031 Köntösgátsor 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 01 01451 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovács Réti Szegheő Ügyvédi Iroda, Budapest, 1026 Bimbó út 143.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01689 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Világi Gábor, Világi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest, 1061

 Székely M. u. 16. II. em. (HU)

 Csakegynap Kft., Budapest, 1061 Székely M. u. 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01761 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva Ildikó, Budapest, 1051 Nádor u. 15. V. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01857 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Fillinger György, dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1036 Lajos u. 74-76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01925 / 10

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Csillag Eszter, Budapest, 1138 Váci út 135-139. (HU)

 Matt Kinga kamarai jogtanácsos, Budapest, 1082 Baross u.1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 01925 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Matt Kinga kamarai jogtanácsos, Budapest, 1082 Baross u.1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02015 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nat. Farm Kft., Budapest, 1157 Nyírpalota u. 1. fsz. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02076 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1024 Margit

 krt. 15-17. I/3. (HU)

DunaSweet Wellness Kereskedelmi Kft., Budapest, 1139 Pap Károly

 u. 4-6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02091 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Ildikó, Győr, 9024 Pápai út 2. (HU)

 Bio-Holding Kft., Győr, 9024 Pápai út 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02125 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Olajos Csaba, Tamási & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1024
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 Margit körút 43-45. III/5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02132 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kócsó Tünde, Kócsó és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1024

 Buday László u. 12. IV.em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02139 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss András, Szentendre, 2000 Dózsa György u. 8. (HU)

 Kiss Anita, Eger, 3300 Újsor u. 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02144 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Somos Géza, Budapest, 1061 Andrássy út 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02145 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Somos Géza, Budapest, 1061 Andrássy út 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02146 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Somos Géza, Budapest, 1061 Andrássy út 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02151 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ráthonyi Rita, Debrecen, 4024 Piac u. 58. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02166 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bakucz József, Budapest, 1135 Petneházy u. 61-63. B. lp. V/31.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02184 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sághelyi György, Budapest, 1053 Károlyi Mihály 14/b fszt. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02260 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Egry Levente, Budapest, 1027 Bem József u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02275 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sárecz Judit, dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Debrecen, 4032

 Mikszáth u. 5/b (HU)

 Kaposvári Ferdinánd, Szolnok, 5000 Bacsó N. u. 12. (HU)

Kaposváriné Farkas Zsuzsanna, Budapest, 1065 Lázár u. 3. fszt. 32.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02318 / 6
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  FlowLogic Kft., Budapest, 1032 Kiscelli u. 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02339 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Schwaben Consulting Bt., Szentendre, 2000 János utca 26. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02349 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: "Somafis" Kereskedelmi, Befektető és Tanácsadó Kft., Budapest,

 1113 Bocskai út 77-79. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02353 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Greenworks Kft., Budapest, 1112 Neszmélyi út 44. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02364 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kőrösy Gyula, Budapest, 1034 Tímár u. 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02370 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Stankovic Mitar, Budapest, 1077 Baross tér 13. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02384 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sparrowbag Hungary Kft., Budapest, 1139 Röppentyű u. 21-23.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02423 / 25

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: RUSSMEDIA DIGITAL Kft., Debrecen, 4031 Balmazújvárosi út

 11. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02444 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Babona Aktiengesellschaft, Vaduz, 9490 Werdenbergerweg 11 (LI)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02449 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  M-Ágnes Bt., Budapest, 1225 Ipartelepi u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02455 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fejes Tímea jogtanácsos, Budapest, 1101 Expo tér 5-7. (HU)

 Twisted Tribe Kft., Budapest, 1101 Expo tér 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02458 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovárik Erzsébet ügyvéd, Budapest, 1121 Széchenyi-emlék út 10.
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 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02468 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Míves Kft., Budapest, 1072 Klauzál u. 29. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02469 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: EMPÓRIUM Ruha és Kötöttáru Kft., Budapest, 1115 Thallóczy

 Lajos u. 25. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02471 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Pleszkáts Tibor,Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest, 1066

 Mozsár utca 12 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02474 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Halna-Duna Szolgáltató Kft., Budapest, 1117 Bogdánfy Ödön u. 6.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02475 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Halna-Duna Szolgáltató Kft., Budapest, 1117 Bogdánfy Ödön u. 6.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02476 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Fillinger György, dr. Fillinger György Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1036 Lajos u. 74-76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02484 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rovitex Hungária Kft., Pécs, 7631 Csikor Kálmán u. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02517 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hunnet Média Kft., Budapest, 1136 Hegedűs Gyula u. 45-47. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02518 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hunnet Média Kft., Budapest, 1136 Hegedűs Gyula u. 45-47. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02523 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  PORT Data Kft., Budapest, 1056 Molnár u. 19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02527 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rovitex Hungária Kft., Pécs, 7631 Csikor Kálmán u. 26. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02529 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: VAARTUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Debrecen, 4026 Bethlen utca 10-12. A. ép. I.em. 11. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02539 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Kft., Budapest,

 1138 Váci út 76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02562 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: IKO Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 1021

 Hűvösvölgyi út 64-66. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02580 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Viniqum Kft., Budapest, 1047 Baross u. 52. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02586 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brand Way & Compass Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02593 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hungaro Flotta Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Veszprém, 8200

 Almádi út 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02607 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület, Budapest, 1071 Bajza u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02610 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Lacikonyha Magyarország Kft., Békéscsaba, 5600 6147/15.hrsz.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02611 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss és Társai Kft., Százhalombatta, 2440 Csenterics S. u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02612 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss és Társai Kft., Százhalombatta, 2440 Csenterics S. u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02613 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss és Társai Kft., Százhalombatta, 2440 Csenterics S. u. 1. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02614 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss és Társai Kft., Százhalombatta, 2440 Csenterics S. u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02624 / 6

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Holló Dóra ügyvéd,BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1066 Teréz krt. 46. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 02645 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Rónai László, Dr. Rónai László Ügyvédi Iroda, Budapest, 1025

 Cseppkő köz 7. (HU)

 Dream Interactive Kft., Budapest, 1025 Csatárka út 82-84. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03435 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dávid Alíz, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1061 Andrássy út 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03436 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dávid Alíz, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1061 Andrássy út 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03438 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dávid Alíz, Dessewffy, Dávid és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1061 Andrássy út 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03677 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest,

 1116 Kondorosi út 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00077 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft., Budapest, 1131 József

 A. tér 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00268 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Magyar Lapkiadók Egyesülete, Budapest, 1016 Naphegy tér 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00280 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sárecz Judit, Debrecen, 4032 Mikszáth Kálmán u. 5/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00292 / 5
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kis Ernő, Budapest, 1203 Ady E. u. 68-70. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00329 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tóthné Kövesdi Nátália, Budapest, 1055 Honvéd u. 40. III. 5/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00332 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Krisztina, Budapest, 1096 Lechner Ödön fasor 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00376 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Alagút Média Kft., Budapest, 1036 Bécsi út 52-54. II. em. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00418 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Spáhné dr. Szilágyi Éva ügyvéd, Budapest, 1075 Károly krt. 3/A

 3.em.2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00419 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Roczkó Zita, Roczkó Ügyvédi Iroda, Budapest, 1134 Angyalföldi út

 5. 3/14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00432 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Lázár Zsigmond, Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest, 1056

 Irányi u. félemelet 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00437 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Pál Szilvia, Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest, 1388 Pf.

 83. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00445 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  AntiAging Medical Kft., Debrecen, 4225 Kútvölgyi u. 44. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00450 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Forgács István, Budapest, 1031 Nánási út 8/a. IV. em. 11. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00453 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Horváthné dr. Nagy Ildikó, dr. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest, 1085

 József krt. 9. III. 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00472 / 7
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szigetvári László, Ecser, 2233 Szent István u. 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00474 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1222

 Nagytétényi út 29. (HU)

 Vidék Videó Kft., Budapest, 1222 Nagytétényi út 29. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00495 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MyFilm Filmprodukciós Kft., Budapest, 1022 Fillér u. 86. I. em. 1.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00498 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kilián Ügyvédi Iroda, Budapest, 1133 Hegedűs Gy. u. 88-90. fszt. 4.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00501 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szepesi István, Szepesi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1222

 Nagytétényi út 29. (HU)

 Vidék Videó Kft., Budapest, 1222 Nagytétényi út 29. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00503 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Pekto-Foods Kereskedelmi Kft., Budapest, 1075 Madách Imre út

 13-14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00509 / 18

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: dr. Tasnádi Zoltán ügyvéd,Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1132 Victor H. u. 18-22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00568 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GREEN FM Média Kft., Budapest, 1118 Citadella stny 5412 hrsz.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00590 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Lehőcz József, Kecel, 6237 Pf.: 39. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00602 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sleep Care Kft., Budapest, 1136 Pannónia u. 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00613 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Innodekor Kft., Pécs, 7601 Pf.: 258. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00614 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  K&H Biztosító Zrt., Budapest, 1068 Benczúr u. 47. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00622 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 1143 Szobránc u. 6-8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00623 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., Budapest, 1143 Szobránc u. 6-8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00630 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Atilla Group Kereskedelmi, Szolgáltató és Építőipari Kft., Budapest,

 1073 Dohány u. 57/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00640 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  K-Ferro Kft., Kecskemét, 6000 Halassi út 29. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00663 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hegedűs Tibor, Győr, 9012 Új Élet u. 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00665 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hegedűs Tibor, Győr, 9012 Új Élet u. 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00666 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hegedűs Tibor, Győr, 9012 Új Élet u. 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00668 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hegedűs Tibor, Győr, 9012 Új Élet u. 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00672 / 45

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Eventus Pharma Kft., Budapest, 1063 Szinyei Merse Pál u. 21. I/5.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00682 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Negos Tárgyalási Tanácsadó Zrt., Budapest, 1016 Ág utca 3. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00690 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tóth Henriette Enikő, Budapest, 1036 Szépvölgyi út 1/b fsz. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00699 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ABK Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Budapest,

 1535 Pf.: 901 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00700 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő

 Részvénytársaság, Dunaalmás, 2545 Hrsz. 0704/35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00710 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: AGORA Észak-magyarországi Regionális Kereskedelemfejlesztési

 és Befektetési Kft., Miskolc, 3525 Szűcs Sámuel u. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00715 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bodonyi József Zsolt, Parragi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1054 Tüköry u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00716 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bodonyi József Zsolt, Parragi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1054 Tüköry u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00719 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Havasi József, Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1124 Csörsz u. 43.

 (HU)

KACKAC Játszóházak Zrt., Budapest, 1113 Bartók Béla út 152.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00731 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1113 Tas

 vezér u. 18. (HU)

 utisugo.hu Kft., Budapest, 1114 Bartók Béla út 15/d (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00732 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Winkler Gábor, Szőke és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1113 Tas

 vezér u. 18. (HU)

 utisugo.hu Kft., Budapest, 1114 Bartók Béla út 15/d (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00741 / 5
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bérc Hotel Ingatlanhasznosító Kft., Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00744 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: AGORA Észak-magyarországi Regionális Kereskedelemfejlesztési

 és Befektetési Kft., Miskolc, 3525 Szűcs Sámuel u. 5 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00760 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Yogurteria Kft., Budapest, 1062 Váci út 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00851 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  FAIRTOOL Kft., Budapest, 1101 Kőbányai út 47/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00852 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  FAIRTOOL Kft., Budapest, 1101 Kőbányai út 47/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00853 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Jakusch Tibor, Feketeerdő, 9211 Fenyő u. 14. (HU)

 Sweeting International Kft., Feketeerdő, 9211 Fenyő u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00874 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dömötör László, Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1137 Pozsonyi út 32. II/2. (HU)

 Szabó Imre Zsolt, Budapest, 1124 Mártonhegyi út 43/A. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00896 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00897 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00898 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00899 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,
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 1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00900 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00901 / 6

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00902 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00903 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Mészáros Kinga, Dr. Mészáros Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1251 Pf. 68. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00904 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: CP-Invest Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest, 1051 Mérleg u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00905 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Trend-Papír Kft., Pécs, 7629 Névtelen u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00911 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Ádám, Pilisborosjenő, 2097 Búza u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00919 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdülési Nonprofit

 Közhasznú Kft., Zánka, 8251 Hrsz. 030/13 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00921 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Pascal-Door Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Leányfalu, 2016

 Panoráma út 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00933 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gönczi Anna, Budapesti 177. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest, 1136

 Wallenberg u. 7. (HU)
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ART Energy Magyarország Kft., Budapest, 1023 Árpád fejedelem

 útja 26-28. V. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00954 / 5

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bérczes László, Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd, 8295 Petőfi

 u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 00497 / 11

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Skitus Project Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest, 1113 Bartók Béla út 152. F. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 20 02363 / 5

A döntés tárgya:  Védjegybejelentés visszavontnak tekintése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest, 1053 Kossuth Lajos u. 7-9.

 REGUS (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 81 00343 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd., HM11 Hamilton,

 Clarendon House, 2 Church Street (BM)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 81 00361 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: BGP Products S.a.r.l., Luxembourg, L-1160 32-36, Boulevard

 d'Avranches (LU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 90 02589 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: HERBA GERMANY GmbH, Hamburg, 20539 Oberwerder Damm

 11-21 (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 90 02954 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ablakcentrum Kft., Győr, 9025 Kossuth L. u. 121. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 90 03310 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Művészeti Szakszervezetek Szövetsége, Budapest, 1068 Városligeti

 fasor 38. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 91 00954 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: TRENDEX HOLDING Irodatechnikai Kereskedelmi Rt., Budapest,

 1117 Budafoki út 60. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 91 00955 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: TRENDEX HOLDING Irodatechnikai Kereskedelmi Rt., Budapest,
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 1117 Budafoki út 60. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 91 01120 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Aspen Global Incorporated, Grand Bay, Mauritius, . GBS Plaza, Cnr

 La Salette & Royal Roads (MU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 91 01465 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: KOWAX Kereskedelmi, Fejlesztő és Gyártó Kft., Budapest, 1034

 Bécsi út 120. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 91 01486 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: TECTUM Mérnöki Szolgáltató és Vállalkozó Kft., Budapest, 1117

 Hengermalom út 47/A (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 03 04095 / 57

A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása

 miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Thán Márta, Budapest, 1148 Nagy Lajos király útja 42-44. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 17 00514 / 27

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra és nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Egyed Zalán, Budapest, 1021 Hárshegyi út 5-7/D. 2. em. 204. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 19 00124 / 5

A döntés tárgya: Értesítés a szabadalmi bejelentés közzétételéről és az

 újdonságkutatás elvégzéséről (A1)

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Papp Péter, Budapest, 1033 Hévízi út 7. fszt. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 20 00239 / 7

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Földházi Péter, Szeged, 6724 Gyöngytyúk u. 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 20 00250 / 4

A döntés tárgya:  Szabadalmi bejelentés visszavontnak tekintése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ludman Zsolt, *, * * (HU)

 Pammer Dávid, *, * * (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 18 00108 / 14

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra és nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest, 1535 Pf.: 901. (HU)

A rovat 167 darab közlést tartalmaz. 
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