
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 03030

 ( 220 ) 2019.10.02.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappan; illatszer készítmények; esszenciális olajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló termékek;

hajszínezők, hajfestékek, hajöblítők, hajhullámosító készítmények, samponok, hajbalzsamok, hajsprayk, hajpor,

fodrászati szerek, hajlakkok, hajfények, hajhidratálók, hajra való folyadék, hajmegőrző kezelések, hajat szárító

kezelések, hajolajok, hajkrémek, fürdő és/vagy zuhanyozó készítmények, dezodorok, izzadásgátlók; nem

 gyógyhatású piperecikkek; bőrápoló készítmények; kozmetikai szerek.

 ( 210 ) M 19 03031

 ( 220 ) 2019.10.02.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappan; illatszer készítmények; esszenciális olajok; dezodorok és izzadásgátlók; hajápoló termékek;

hajszínezők, hajfestékek, hajöblítők, hajhullámosító készítmények, samponok, hajbalzsamok, hajsprayk, hajpor,

fodrászati szerek, hajlakkok, hajfények, hajhidratálók, hajra való folyadék, hajmegőrző kezelések, hajat szárító

kezelések, hajolajok, hajkrémek, fürdő és/vagy zuhanyozó készítmények, dezodorok, izzadásgátlók; nem

 gyógyhatású piperecikkek; bőrápoló készítmények; kozmetikai szerek.

 ( 210 ) M 19 03303

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  VELION Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) tornádó elektromos kerékpár

 ( 511 )   12    Elektromos kerékpárok

 ( 210 ) M 20 00186

 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  Dragon Krisztián, Zaandam (NL)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; bébiételek; étrend-kiegészítők állatok számára; fogászati

készítmények és árucikkek, gyógyhatású fogkrémek; egészségügyi készítmények és cikkek; fertőtlenítők és

fertőzésgátlók; felszívó árucikkek a személyi higiénéhez; higiéniás termékek nőknek; pelenkák csecsemőknek és
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inkontinenciában szenvedőknek; gyógyszeres és fertőtlenítő szappanok és tisztítószerek; kártevőirtó

készítmények és cikkek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek; élő szervezetek és szövetek

sebészeti célra, diagnosztikai készítmények és anyagok; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények;

 gyógyászati kötszerek és applikátorok; légillatosító és légfrissítő készítmények.

 ( 210 ) M 20 00892

 ( 220 ) 2020.03.26.

 ( 731 )  Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Gergelyné dr. Drabik Beáta, Nyíregyháza

 ( 541 ) Egyetemi Hét - FŐHE

 ( 511 )  41    Élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; oktatási rendezvények szervezése és lebonyolítása; zenés

 szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 01013

 ( 220 ) 2020.04.09.

 ( 731 )  Magyar Optikus Ipartestület Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, Budapest

 ( 541 ) OPTIKA HUNGARY

 ( 511 )   35    Kereskedelmi vagy reklám célú kiállítások szervezése.

 41    Konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; tudományos, kulturális vagy nevelési célú

 kiállítások szervezése.

 ( 210 ) M 20 01047

 ( 220 ) 2020.04.16.

 ( 731 )  Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LYSOFORM FRESH HANDS

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari, tudományos és fényképészeti, valamint mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra;

feldolgozatlan műgyanták, feldolgozatlan műanyagok; tűzoltó és tüzet megelőző összetételek; fémedző és

forrasztó készítmények; állati bőrök és irhák cserzésére szolgáló anyagok; ragasztók ipari felhasználatra; gittek és

egyéb töltőpépek; komposzt, trágyák, műtrágyák; ipari és tudományos felhasználásra szánt biológiai

 készítmények.

3    Illóolajok háztartási használatra; mosodai fehérítők; illatosított permetek ruhához, ruhaillatosító spray-k;

pomanderek [aromatikus anyagok] mosodai használatra; illatos olajok mosási célokra; illatosított zacskók,

tasakok mosáshoz; illatosított zacskók, tasakok ruhaillatosításhoz; parfümkészítmények mosási célokra; kékítő

mosáshoz; festékmegkötő mosodai készítmények; színeltávolító készítmények mosodai célra; zsíreltávolító,

zsírtalanító készítmények mosodai célokra; folteltávolítók mosási célokra; mosó folyadékok, mosodai

folyadékok; mosodai fényezőszer mosodai célokra; keményítő máz mosási célokra; simítószerek (keményítő)

mosási célokra; kézmosószerek; ragasztó eltávolítók mosáshoz; bőrfehérítő készítmények; mosószerrel

impregnált ruhák tisztításhoz; szappanpor; tisztító olajok mosodai használatra; illatosított szappanok mosodai

célokra; mosó tartósítószerek; kárpittisztítók; vegytisztító készítmények mosodai célra; tisztító zselék mosási

célra; tisztító folyadékok mosáshoz; mosóhabok mosodai célra; rozsdaeltávolítók mosási célokra; permetes

tisztítószerek textil tisztításához; keményítő tisztítási célokra; szintetikus mosószerek ruhaneműkhöz; mosóhatást

fokozó szerek; viaszeltávolító szerek mosáshoz; mosodai áztatószerek; textilpuhító szerek mosáshoz; mosószert

tartalmazó mosógolyók, mosodai készítmények; folyékony mosószerek; mosószappanok; mosóadalékok

ruhákhoz; szövetlágyítók mosáshoz; öblítőszerek ruhákhoz és edényekhez; folteltávolító, folttisztító

készítmények; tisztító-, polírozó, súroló- és csiszolószerek; vegyi tisztítóanyagok fém, zománcozott fémlemezek,

fa, parafa, porcelán, kerámia, üveg, műanyag, bőr és textil tisztításához; folteltávolító; szappanok nem személyes

 használatra.
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5    Dezodoráló készítmények és anyagok; szagtalanító készítmények és anyagok; légfrissítő készítmények és

anyagok; fertőtlenítőszerek; szaniter fertőtlenítő készítmények és anyagok; rovarriasztó és rovarölő készítmények

 és anyagok; mosószerek orvosi és sebészeti használatra.

 ( 210 ) M 20 01131

 ( 220 ) 2020.04.24.

 ( 731 )  Immunetec Proof Kft., Szolnok (HU)

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

 ( 541 ) LÁTHATATLAN PAJZS

 ( 511 ) 5    Fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra;

 fertőtlenítő krémek, folyadékok; fertőtlenítő kézkrémek; fertőtlenítő kézmosók.

 ( 210 ) M 20 01402

 ( 220 ) 2020.05.22.

 ( 731 )  Kovács Krisztina Johanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  M. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 01422

 ( 220 ) 2020.05.23.

 ( 731 )  Biró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminok, vitamin készítmények.

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

  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01569

 ( 220 ) 2020.06.04.

 ( 731 )  Domus Maximus Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ISOLEX

 ( 511 )   10    Felfekvés elleni matracok, matracok gyógyászati célokra.

  20    Matracok, matracvédők, rugós matracok, habszivacs matracok, latex matracok.

  24    Matrachuzatok, vászon matrachuzatok, gumis matrachuzatok.

 ( 210 ) M 20 01654

 ( 220 ) 2020.06.12.
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 ( 731 )  Café Frei Licensing Kft., Szécsény (HU)

 ( 740 )  Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Erjesztett tejes italok étkezési célokra; földimogyorótej-alapú italok; kókusztej alapú italok;

 mandulatej-alapú italok; milkshake-ek (tejturmixok), tejes italok, főként tejet tartalmazó italok.

 30    Ízesítők italokhoz; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé,

pörkölten; kávé tejjel; növényi készítmények pótkávéként való használatra; pótkávé; szirupok és melasz;

 természetes édesítőszerek.

 32    Alkoholmentes üdítőitalok; eszenciák italok előállításához, alkoholmentes; kávé ízesítésű üdítőitalok;

 készítmények italokhoz; szörpök italokhoz.

  43    Bár szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 01708

 ( 220 ) 2020.06.16.

 ( 731 )  Juhász Péter, Miskolc (HU)

 ( 541 ) BRUBEN

 ( 511 )   18    Ruhák állatoknak; vászon szatyor/táska; bevásárló táska.

  24    Ágyneműk és takarók; párnahuzatok; baldachin; babafészek; pólya.

 25    Női/férfi ruházat; menyasszonyi ruha; koszorúslány ruha; felsőruházat; alsóruházat, fehérneműk;

 gyerek-baba ruha; sportruházat; munkaruha, egyenruha; cipők; szájmaszkok.

 ( 210 ) M 20 01710

 ( 220 ) 2020.06.17.

 ( 731 )  Tractors and Farm Equipment Limited, Chennai-600034, Tamilnadu (IN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldön, levegőn vagy vízen történő mozgatáshoz használt készülékek; traktorok és

 mezőgazdasági gépek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai.

 ( 210 ) M 20 01765

 ( 220 ) 2020.06.23.

 ( 731 )  Clondike Kft, Kunfehértó (HU)

 ( 541 ) ZAFIR

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

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

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

 40    3D nyomtatás; energiatermelés; fényképnyomtatás; fénynyomat, fotógravűr; festési szolgáltatások;

mintanyomás; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; ruhaanyag festése (1), ruhaanyag festése (2);

 szitanyomás.

 ( 210 ) M 20 01915

 ( 220 ) 2020.07.06.
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 ( 731 )  Walton Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kindla Péter, Tokod

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 210 ) M 20 01929

 ( 220 ) 2020.07.07.

 ( 731 )  Soczó Sarolta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Forgó, Damjanovic és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Költöztető szolgálat vállalkozások számára.

 39    Költözéssel, költöztetéssel kapcsolatos tanácsadás; költöztetés; költöztetési szolgáltatások; lakossági

költöztetés; lakossági költöztetési szolgáltatások; költöztetési szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; háztartási

bútorok költöztetése; háztartási ingóságok költöztetése; ingóságok csomagolása költözködéshez; ipari költöztetés

[szállítás]; irodai berendezések költöztetése; kereskedelmi bútorok költöztetése; kereskedelmi költöztetési

szolgáltatások; kisteherautós szolgáltatások, költöztetés; áruk csomagolása; csomagolócikkek szállításhoz;

termékek csomagolása; csomagolócikkek mások megrendelésére és leírására; csomagok tárolása; csomagolás;

csomagolás [szolgáltatások]; csomagolási szolgáltatások; csomagtárolási szolgáltatások; dobozolási, csomagolási

szolgáltatások; cikkek csomagolása szállításhoz; áruk rekeszekbe csomagolása; csomagátszállítás megszervezése;

poggyászok, csomagok szállítása; áruszállítás; áruszállítás, áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás és raktározás;

áruszállítás és tárolás; áruszállítás megszervezése; áruszállítási szolgáltatások; áruszállítással kapcsolatos

 információs szolgáltatások; fuvarozás, áruszállítás; őrzött áruszállítás; teher- és áruszállítás és költöztetés.

 ( 210 ) M 20 01930

 ( 220 ) 2020.07.07.

 ( 731 )  Anna Grand Invest Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 541 ) Anna Grand

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások, recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások
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 ügyintézése), szállásfoglalás, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás szállodai szolgáltatások vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 01931

 ( 220 ) 2020.07.07.

 ( 731 )  Bagi Béla Krisztián, Adács (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Vízvezeték-szerelés; vízvezeték-szerelés, gáz és víz bevezetése; központi fűtés üzembe helyezése; központi

fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés beszerelése; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtési rendszerek

karbantartása és javítása; csőszerelési szolgáltatások; csatornajavítási szolgáltatások; csatornázási rendszerek

javítása; csatornázási, szennyvízelvezetési szolgáltatások; csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési

munkák; gázvezetékek telepítése; gázellátó rendszerek javítása; gázellátó hálózattal, gázvezetékekkel kapcsolatos

földalatti építési munkák; gázellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; gázellátásra és -elosztásra

szolgáló berendezések üzembe helyezése; gáz- és vízvezetékek beszerelése; gázszállító csővezeték hálózatok

 létesítése.

 ( 210 ) M 20 01932

 ( 220 ) 2020.07.07.

 ( 731 )  Scudy Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  DR. Sztrókay Zsolt Ottó, BUDAPEST

 ( 541 ) Marketland

 ( 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.

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

 ( 210 ) M 20 01933

 ( 220 ) 2020.07.07.

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

 ( 740 )  dr. Király Valéria, Budapest

 ( 541 ) MPL Csomagautomata

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 210 ) M 20 01934

 ( 220 ) 2020.07.07.

 ( 731 )  Tempus Közalapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási információs szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási célú

filmbemutatók; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése és tartása; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési

 tanácsadás).

 ( 210 ) M 20 01935
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 ( 220 ) 2020.07.07.

 ( 731 )  Tempus Közalapítvány, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási információs szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási célú

filmbemutatók; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése és tartása; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési

 tanácsadás).

 ( 210 ) M 20 01936

 ( 220 ) 2020.07.08.

 ( 731 )  Martinkó István, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fűszerek és ételízesítők, fűszerpaprika, füst ízű csemege fűszerpaprika, csemege fűszerpaprika, csípős

fűszerpaprika, füstölt csemege fűszerpaprika, füstölt csípős csemege fűszerpaprika, füst ízű csípős csemege

 fűszerpaprika.

 35    Fűszerek és ételízesítők, fűszerpaprika, füst ízű csemege fűszerpaprika, csemege fűszerpaprika, csípős

fűszerpaprika, füstölt csemege fűszerpaprika, füstölt csípős csemege fűszerpaprika, füst ízű csípős csemege

 fűszerpaprika kereskedelme és online kereskedelme.

 ( 210 ) M 20 02004

 ( 220 ) 2020.07.14.

 ( 731 )  Csertői Csaba, Győr (HU)

 Bilekov Balázs, Nyírbogárd (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Gábor, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai cikkek.

 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, diétás anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 02006

 ( 220 ) 2020.07.14.

 ( 731 )  Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Reklámkiadványok, reklámplakátok, reklámbrossurák.

  21    Pohárkészletek, pohártartók, pohár alátétek, üvegek, dugós üvegek.
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  24    Textilek, textilcímke.

  35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

  41    Kultúrális és művészeti rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 20 02007

 ( 220 ) 2020.07.14.

 ( 731 )  Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruppert Ildikó, Szekszárd

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Reklámkiadványok, reklámplakátok, reklámbrossurák.

  21    Pohárkészletek, pohártartók, pohár alátétek, üvegek, dugós üvegek.

  24    Textilek, textilcímke.

  35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

  41    Kultúrális és művészeti rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 20 02068

 ( 220 ) 2020.07.20.

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

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka.

 ( 210 ) M 20 02110

 ( 220 ) 2020.07.22.

 ( 731 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin (IE)

 ( 740 )  Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RUPALUX

 ( 511 )  5    Antihisztamin; allergia elleni gyógyszer.

 ( 210 ) M 20 02111

 ( 220 ) 2020.07.22.

 ( 731 )  Vermes Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Dokumatik

 ( 511 )   35    Segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében.

  42    Felhőalapú számítástechnika; szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 20 02112

 ( 220 ) 2020.07.22.

 ( 731 )  Baraksó Ákos, Budapest (HU)

 Kenyeres Péter, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások.
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  41    Közösségi kulturális rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 20 02113

 ( 220 ) 2020.07.22.

 ( 731 )  Baraksó Ákos, Budapest (HU)

 Kenyeres Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 20 02114

 ( 220 ) 2020.07.22.

 ( 731 )  Kenyeres Péter, Budapest (HU)

 Baraksó Ákos, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 20 02118

 ( 220 ) 2020.07.23.

 ( 731 )  Csinos Zoltán, Ráckeve (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Napszemüvegek; divatos napszemüvegek; napszemüvegláncok.

 14    Ékszerek; gyűrűk [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek]; műanyag karkötők ékszerek formájában;

dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; aranyozott karkötők; aranykarkötők; gyöngykarkötők;

ezüstkarkötők; barátságkarkötők; ezüsttel futtatott karkötők; órával kombinált karperecek, karkötők; óraláncok;

óratokok; nemesfémből készült karkötők, karperecek; aranyozott gyűrűk; ezüstgyűrűk; nemesfémmel bevont

gyűrűk; nemesfémből készült gyűrűk; ezüsttel futtatott gyűrűk; kulcstartógyűrűk és láncok, valamint ezekhez

való függők; órák; digitális órák; szíjak órákhoz; díszdobozok órákhoz; elektronikus órák, karórák; órák és

 karórák; láncok [ékszerek]; nemesfémből készült láncok [ékszerek]; ékszerkellékek; ékszeres dobozok.

 18    Táskák, kézitáskák; estélyitáskák; guruló táskák; vízálló táskák; bőrutánzatból készült táskák; hétköznapi,

utcai táskák; sportruházathoz használt táskák; összehúzható szájú táskák; vállon átvethető táskák; bőrből készült

 táskák és pénztárcák; pénztárcák, erszények.

 ( 210 ) M 20 02119

 ( 220 ) 2020.07.23.

 ( 731 )  Suban AG, Hergiswil NW (CH)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SUBAN

 ( 511 )  10    Kanülök; katéterek; orvosi fogók, csipeszek; orvosi szondák; sebészeti kapcsok; sebészkések; sebészollók;

trokárok; tyúkszemvágó kések; orvosi kéziműszerek (nem elektromos működéssel); orvosi műszerek; szövetek

vágására szolgáló műszerek; állatorvosi készülékek és eszközök; fogszabályozáshoz használt eszközök,

berendezések; fülpiszkálók; fűrészek sebészeti használatra; kasztráló fogók, csipeszek; lancetták; orvosi szondák;

orvosi vezetődrótok, hullámvezetők; permetezők, porlasztók gyógyászati használatra; sebészeti készülékek és

eszközök; sebészeti szondák; spatulák gyógyászati célokra; ujjvédők gyógyászati használatra; urológiai

 készülékek és eszközök.
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 ( 210 ) M 20 02121

 ( 220 ) 2020.07.23.

 ( 731 )  Suban AG, Hergiswil NW (CH)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Kanülök; katéterek; orvosi fogók, csipeszek; orvosi szondák; sebészeti kapcsok; sebészkések; sebészollók;

trokárok; tyúkszemvágó kések; orvosi kéziműszerek (nem elektromos működéssel); orvosi műszerek; szövetek

vágására szolgáló műszerek; állatorvosi készülékek és eszközök; fogszabályozáshoz használt eszközök,

berendezések; fülpiszkálók; fűrészek sebészeti használatra; kasztráló fogók, csipeszek; lancetták; orvosi szondák;

orvosi vezetődrótok, hullámvezetők; permetezők, porlasztók gyógyászati használatra; sebészeti készülékek és

eszközök; sebészeti szondák; spatulák gyógyászati célokra; ujjvédők gyógyászati használatra; urológiai

 készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 20 02122

 ( 220 ) 2020.07.23.

 ( 731 )  OKTAÉDER '96 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) ERFER

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 02149

 ( 220 ) 2020.07.24.

 ( 731 )  SALVUS Kft., Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványvíz-sók; diétás italok gyógyászati célokra; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyhatású

készítmények embereknek; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; táplálkozási kiegészítők; a

szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; diétás

ételkészítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítő italok; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra;

folyékony étrend-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; ásványvizek

 gyógyászati célra.

 ( 210 ) M 20 02174

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Schmidt Kornél, Budapest (HU)

 Antal-Bartalis Lilla, Budapest (HU)

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

 ( 554 )
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 ( 511 ) 9    Alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; applikációs szoftver; letölthető alkalmazások mobil

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

alkalmazások; oktatási táblagép alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

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

 táblagép applikációk.

 35    Dobozos készételekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos

 kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Főzéssel kapcsolatos levelező tanfolyamok; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; főzőiskola

szervezése, lebonyolítása és rendezése; főzőtanfolyamok szervezése, lebonyolítása és rendezése; főzőversenyek

szervezésével kapcsolatos konzultáció; az éttermi szakmához kapcsolódó képzés; éttermi szolgáltatások

nyújtásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; oktatás,

tanítás; oktatási szolgáltatások a főzéssel kapcsolatban; online képzések biztosítása; online kiadványok

megjelentetése; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakmai készségfejlesztés; szakoktatás, szakmai képzés;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanítási, oktatási tevékenységek

 szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 210 ) M 20 02176

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Besenyei Lili, Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Pamut vagy selyem rátétre készített festményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; pamut vagy

selyem rátétre készített festményekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások; festményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; festményekkel kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások;

kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiskereskedelmi szolgáltatások

 művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz.

 41    Képzőművészeti oktatás; oktatási célú műhelyek; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

 képzési célú műhelyek.

 ( 210 ) M 20 02178

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Vári Róbert, Budapest (HU)

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

 ( 511 )  41    Informatikai oktatás; informatikával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; számítógépes képzés; számítógépes

programozás oktatása; számítógépes szoftveres képzés; számítógépes képzési szolgáltatások; számítógépes

programozással kapcsolatos oktatás; képzési szolgáltatások számítógépes programokkal kapcsolatban; képzés

 számítógépes programok működtetése terén.

 ( 210 ) M 20 02179

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Hangmánia Rental Kft., Újlengyel (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Színpadi világításvezérlők bérbeadása; világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; színpadi

világító felszerelések bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; világítóberendezések bérbeadása színházak

számára; világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak; világítóberendezések bérbeadása

moziforgatáshoz vagy filmstúdióknak; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók

részére; világítóberendezések kölcsönzése koncerttermek vagy rendezvénytermek részére; hanglejátszó

készülékek kölcsönzése, bérbeadása; hangstúdiók felszerelésének biztosítása; nyilvános hangszóró-berendezések

bérbeadása; audio és videó berendezések kölcsönzése; audioberendezések kölcsönzése; audiovizuális és

 fényképészeti berendezések és felszerelések bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 02180

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Kassay Tamás, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő termékekkel kapcsolatos kis-, nagy- és online kereskedelmi szolgáltatások: sapkák;

úszósapkák; papucsok; fürdőköpenyek; pólók; pólóingek; ingek; kulacsok utazóknak; kulacsok [üresen];

kulacsok, üresen árusítva; bevásárló szatyor; táska; hűtőmágnesek; dekorációs hűtőmágnesek; íróeszközök; tea;

teák; masszázsolajak; illóolajok; reklámozás a turizmus és utazás terén; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások;

munka- és munkaerő közvetítés; marketing tanácsadás; turistalátnivalók üzleti vezetése; utazások promóciója

[reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; szálláshelyek árainak

 összehasonlítása.

 39    Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; kirándulások

szervezése turisták számára; kirándulásokkal és városnézéssel kapcsolatos tájékoztatás turisták számára; utazási

helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; városnézés [turizmus]; utazásszervezés, túraszervezés; túraszervezés és

kivitelezés; túrák, utazások biztosítása; túrák szervezése és foglalása; körutak, túrák lebonyolítása; kirándulások,

 túrák, társasutazások szervezése.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és
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magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás;

magazinok kiadása; elektronikus magazinok kiadása; magazinok multimédiás megjelentetése; könyvek és

magazinok megjelentetése; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; magazinok,

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

filmek és videofilmek gyártása; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése a közösségi

médiában való terjesztés céljából; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; online, nem letölthető videók biztosítása; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; szórakoztatás

biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; videók,

videofelvételek készítése; videókönyvtári szolgáltatások; videós szórakoztató szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; turizmussal kapcsolatos címjegyzékek kiadása; kulturális, szórakoztatási és sport célú

 rendezvényszervezés.

 43    Szállásszervezés turisták számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; üdülési szállásfoglalási

szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; utazási szállásadási információs

 szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára.

 ( 210 ) M 20 02182

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Ruppert Márton, Tagyon (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Balatonfüred-Csopak eredetmegjelölés termékleírásnak megfelelő borok.

 ( 210 ) M 20 02183

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  IKRON Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ügyfélkapcsolat-kezelő [CRM] szoftverek; üzletfolyamat-kezelő [BPM] szoftverek; vállalati

 erőforrás-tervező [ERP] szoftverek; vállalati szoftverek; üzleti szoftverek.

 ( 210 ) M 20 02195

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Széchenyi Pálmaház

 ( 511 )  44    Gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészeti szolgáltatások; masszázs; mentális egészség

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; gyógyfürdő szolgáltatások; gyógyfürdők által nyújtott gyógyászati kezelési

szolgáltatások; magánkórházi szolgáltatások; pszichológiai szolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők;

 testművészet.

 ( 210 ) M 20 02196

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Horváth Gábor, Kiskunhalas (HU)

 Spisák Judit, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) HEDRON DESIGN
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 ( 511 )  20    Bútorok; fémbútorok; ágyak; asztalok fémből; asztalok; fürdőszobai szekrények; fűrészasztalok;

gardróbszekrények; irodabútorok; kerti bútorok; könyvespolcok; könyvszekrények; munkapadok, munkaasztalok;

 műasztalosipari termékek [bútorok]; padok [bútorok]; szabadon álló válaszfalak [bútor]; tárolópolcok.

 ( 210 ) M 20 02198

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Füstösné Fodor Szilvia, Péteri (HU)

 ( 541 ) S.B.P. RSD CARP

 ( 511 )  31    Állati takarmány készítmények; állati takarmány; állati táplálékok, takarmányok, granulátum, pellet

formájában; ehető csalik; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott magvak állati fogyasztásra;

gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; haleledel; halliszt állati fogyasztásra;

halliszt (állati takarmány); haltápok (eledelek); horgászcsali (élő, természetes); kukoricatermékek állati

 fogyasztásra; bojli, halcsali horgászati célból.

 ( 210 ) M 20 02239

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; immunerösítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 20 02240

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) air7 - a tüdő vitaminja

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; immunerösítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 20 02290

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  Judik Csaba, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) JÓBARÁT

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

zsírtartalmú sajtok; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss

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

sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kecsketejből készült sajt; kemény sajt; kenhető sajtok; lágy sajtok;

penésszel érlelt sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt; sajtfondü; sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok;

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

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

készült joghurtok; túró; túrókészítmények; magas zsírtartalmú tejszín; tejszín; tejszín [tejtermékek]; tejföl;

alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült szendvicskrémek; aludttej, alvadt tej; csokoládéval ízesített tejalapú

italok; erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; főként tejet tartalmazó tejes italok; fölözött tej; ízesített

tej; ízesített tejitalok; kakaóízű tejitalok; kakaós tejitalok; kávét tartalmazó tejalapú italok; kefir [tejes ital]; magas

fehérjetartalmú tej; magas tejtartalmú tejes italok; sűrített tej; tej; tejalapú italok; tejből készült italok; tejes italok;

 tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejitalok; tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek.

 ( 210 ) M 20 02291

 ( 220 ) 2020.08.04.
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 ( 731 )  Judik Csaba, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) CSAVARGÓ

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

vaj; vajkészítmények; sajtok szarvasgombával; alacsony zsírtartalmú sajtok; cottage cheese [túrószerű sajtfajta];

érlelt sajtfélék; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss fehér puha sajtok; friss (nem érlelt) sajt; friss, nem

érlelt sajtok; friss sajt; füstölt sajt; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kecsketejből

készült sajt; kemény sajt; kenhető sajtok; lágy sajtok; penésszel érlelt sajt; puhára érlelt sajt; reszelt sajt;

sajtkeverék; sajtkeverékek; sajtmártások; sajtok; sajtok mártás formájában; sajtporok; sajttermékek; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú

italok; joghurtból készült italok; joghurtok; kecsketejből készült joghurtok; magas zsírtartalmú tejszín; tejalapú

tejszínhab öntetek; tejszín; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejszínhabok; tejföl; alacsony zsírtartalmú

tejtermékekből készült szendvicskrémek; aludttej, alvadt tej; csokoládéval ízesített tejalapú italok; erjesztett tej;

erjesztett tejes italok étkezési célokra; főként tejet tartalmazó tejes italok; fölözött tej; gyümölcslevet tartalmazó

tejalapú italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; hűtött tejalapú desszertek; ízesített tej; ízesített tejitalok; ízesített

tejpor italok készítéséhez; kakaóízű tejitalok; kakaós tejitalok; kávét tartalmazó tejalapú italok; kefir [tejes ital];

krémpor [tejtermékek]; magas fehérjetartalmú tej; magas tejtartalmú tejes italok; tej; tejalapú desszertek; tejalapú

italok; tejalapú mártások; tejből készült italok; tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejitalok; tejpor;

tejpor étkezési célokra; tejpor italokhoz; tejtermékalapú szendvicskrémek; tejtermékek; tejtermékekből készült

 italok.

 ( 210 ) M 20 02292

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  JK ENERGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Várnai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

  40    Áram előállítás napenergiából.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 02294

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Balogh Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  Simon Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 02295

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  VINODENT Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Mohács (HU)

 ( 740 )  Dr. Fazekas Róbert, Budapest
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( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 02296

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  PANNON KÁVÉ Kft., Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy műanyagból.

 30    Kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávépor, kávékrémpor, kávékapszula,

kávéital, kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávé desszert, kakaó, tea, kávépótló szerek, cikória,

csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúdalakú csomagolású cukor kávékhoz,

aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamellapor, csokoládépor eredeti olasz pörkölésű kávék

 vonatkozásában.

 35    Franchise rendszer kiépítése, és szervezése, franehise hálózatban üzemeltett kávézó reklámozása; kávé

kereskedelem; kávézással kapcsolatos kiegészítő cikkek kereskedelme; online és offline reklám, reklámgrafika,

reklámszolgáltatás, reklámtevékenység, PR szolgáltatás; kávé nagykereskedelem, kávé kiskereskedelem, ügynöki

tevékenység, disztribúciós tevékenység; webáruház, reklámügynöki tevékenység, reklámkiadvány szerkesztése,

reklámkiadvány kiadása, reklámkiadvány értékesítése és terjesztése; kereskedelmi és online kereskedelmi

szolgáltatás az alábbi termékek vonatkozásában; kávés csészék csészealjjal; kávés poharak papírból vagy

műanyagból, kávé, kávébab, szemes pörkölt kávé, őrölt kávé, koffeinmentes kávé, kávépor, kávékrémpor,

kávékapszula, kávéital,kávé alapú ital, hideg és jeges kávé ital, hideg kávé desszert, kakaó, tea, kávépótló szerek,

cikória, csokoládés tej, csokoládé alapú italok, természetes édesítő szerek, rúd alakú csomagolású cukor

kávékhoz, aprósütemények, teasütemények, kávé alapú termékek, karamellapor, csokoládépor eredeti olasz

 pörkölésű kávék vonatkozásában.

 41    Oktatási szolgáltatás; barista képzés; oktatási és képzési szolgáltatások a franchise rendszerbe belépők

 részére.

 43    Vendéglátási szolgáltatás, étterem, kávézó, büfé, catering és mozgó bolti vendéglátóipari szolgáltatás;

étterem, kávézó, kávézók franchise rendszerben történő létrehozása és üzemeltetése, szendvicsezők, kávéfőző

 gépek bérbeadása.

 ( 210 ) M 20 02297

 ( 220 ) 2020.08.04.

 ( 731 )  Pólya Tünde, Budapest (HU)

 Pólya Zsombor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Mentesen is teljesen

 ( 511 )  30    Glutén- és tejmentes vegán lángos, fánk, péksütemény, pékáru, sütemény, kenyérlángos, minifánk, töltött

 lángos, cukrászati készítmények, tészta, tésztaételek.
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 ( 210 ) M 20 02299

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  IOI Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 20 02301

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Szatmár-Bereg Hungarikumaiért Egyesület, Jánkmajtis (HU)

 ( 740 )  Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; tojások; csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica,

feldolgozott; csemegeuborka; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz;

gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

gyümölcssaláták; ízesített mogyorók, diók; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított

gyümölcsök; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; padlizsánkrém; paradicsomlé főzéshez; pektin

táplálkozásra; préselt gyümölcspép; savanyú káposzta; savanyúságok; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;

zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldségsaláták;

 zöldségvelőkrém; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; gyümölcsbefőttek; paradicsompüré.

 30    Almaszósz [ízesítők/fűszerek]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek];

gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok];

ketchup [szósz]; méhpempő; méz; paradicsomszósz; propolisz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások];

természetes édesítőszerek; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; csokoládé-bevonatú diófélék;

 szirupok és melasz.

 31    Friss zöldségek; burgonya, friss; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; friss gyümölcsök; friss gyümölcs

válogatás; uborka, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; borsó, friss; földimogyoró, friss; friss kerti gyógynövények;

 kukorica; mogyoró; növények.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; esszenciák

italok előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; méz alapú

alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szörpök italokhoz;

 szörpök limonádékhoz; üdítőitalok; zöldséglevek [italok].

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

kivonatok; almabor; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; szeszes italok;

 cseresznyepálinka; aperitifek.

 ( 210 ) M 20 02302

 ( 220 ) 2020.08.05.

 ( 731 )  Szatmár-Bereg Hungarikumaiért Egyesület, Jánkmajtis (HU)

 ( 740 )  Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )
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 ( 511 )  29    Almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; tojások; csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica,

feldolgozott; csemegeuborka; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz;

gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép;

gyümölcssaláták; ízesített mogyorók, diók; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; kandírozott, kristályosított

gyümölcsök; mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; padlizsánkrém; paradicsomlé főzéshez; pektin

táplálkozásra; préselt gyümölcspép; savanyú káposzta; savanyúságok; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;

zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldségsaláták;

 zöldségvelőkrém; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; gyümölcsbefőttek; paradicsompüré.

 30    Almaszósz [ízesítők/fűszerek]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek];

gyümölcsszószok; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok];

ketchup [szósz]; méhpempő; méz; paradicsomszósz; propolisz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások];

természetes édesítőszerek; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; csokoládé-bevonatú diófélék;

 szirupok és melasz.

 31    Friss zöldségek; burgonya, friss; diófélék [gyümölcsök]; fejes saláta, friss; friss gyümölcsök; friss gyümölcs

válogatás; uborka, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; borsó, friss; földimogyoró, friss; friss kerti gyógynövények;

 kukorica; mogyoró; növények.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; esszenciák

italok előállításához; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; méz alapú

alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szörpök italokhoz;

 szörpök limonádékhoz; üdítőitalok; zöldséglevek [italok].

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

kivonatok; almabor; égetett szeszesitalok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; szeszes italok;

 cseresznyepálinka; aperitifek.

 ( 210 ) M 20 02303

 ( 220 ) 2020.08.05.

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

 ( 541 ) Mystic

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

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 20 02312

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Ascension Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Egészségügyi termékek [piperecikkek]; illóolajok kozmetikai használatra; illatosított testápolók

[piperekészítmények]; illatosított folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; kozmetikumok; természetes

kozmetikumok; bőrápoló készítmények; sminkek, arcfestékek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők;

 sminktermékek; szépségápoló kozmetikumok; hajápoló anyagok; hajápoló készítmények.

 ( 210 ) M 20 02330
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 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Bene Barnabás, Kővágószőlős (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Ingatlanok generálkivitelezése, felújítása.

 36    Állandó szállásadás; állandó szálláshelyek nyújtása; apartmanok bérbeadásának ügyintézése; bérházak

kezelése; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületkezelés; épületkomplexumokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; föld ingatlan kezelés; földvásárlási

szolgáltatások; időmegosztásos ingatlanok kezelése; ingatlan adminisztráció; ingatlan bérbeadási szolgáltatások;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési

szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési

projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanirodák [apartmanok]; ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai

épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás;

ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kezelése és értékbecslése;

ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése;

ingatlanok vásárlása [mások számára]; ingatlanok vásárlása mások nevében; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos

szaktanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanokkal kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal

kapcsolatos pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanszerzéshez

kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon

vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység;

ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás;

ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; interneten keresztül történő ingatlanügyekkel

kapcsolatos tájékoztatás; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; irodai helyiségekkel

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés; kereskedelmi ingatlanokkal

 foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02364

 ( 220 ) 2020.08.10.

 ( 731 )  dr. Sipos Ádám Ferenc, Miskolc (HU)

 ( 541 ) JEANS CLUB

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 02365

 ( 220 ) 2020.08.11.

 ( 731 )  Juhász Gergely Előd, Karancskeszi (HU)

 ( 541 ) RERS

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

 ( 210 ) M 20 02368

 ( 220 ) 2020.08.11.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) CHOLEZTA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerészeti

 készítmények; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 210 ) M 20 02369

 ( 220 ) 2020.08.11.

 ( 731 )  Nyári Fruzsina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Játékfelszerelések kölcsönzése; sportfelszerelések kölcsönzése a járművek kivételével; audioberendezések

kölcsönzése; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;

játékkölcsönzés; know-how átadása (képzés); szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; tolmács

 szolgáltatások; videorögzítés.

 ( 210 ) M 20 02370

 ( 220 ) 2020.08.11.

 ( 731 )  Red Martys Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;

 kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 210 ) M 20 02371

 ( 220 ) 2020.08.11.

 ( 731 )  Dreamland Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Minaro

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02372

 ( 220 ) 2020.08.11.

 ( 731 )  Dehghani-Kiss Györgyi Rita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Petricsevics Milán, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás biztosítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;
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 előadások szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 210 ) M 20 02374

 ( 220 ) 2020.08.11.

 ( 731 )  Lectus Consulting AG, Appenzell (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti menedzsment, személyzeti menedzsment és szervezési tanácsadás elsősorban szállodai vállalkozások

részére; vállalatgazdasági konzultáció; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára és reklámkommunikációs

 stratégiára vonatkozó tanácsadói szolgáltatások elsősorban szállodai vállalkozások részére.

  39    Utasok és utazók szállítása; sofőrszolgáltatás; helyfoglalás utazással kapcsolatban.

 43    Szállásügynökségek [hotelek, vendégházak]; bár szolgáltatás; vendéglátás; recepciós szolgáltatások

vendégek elszállásolásánál [érkezések és távozások ügyintézése]; szállodai szolgáltatások; motelszolgáltatások;

panziószolgáltatások; vendégszoba bérlési szolgáltatások; tárgyalóterem bérlési szolgáltatások; ételek és italok

biztosítása vendégek számára kávézókban; ételek és italok biztosítása vendégek számára étkezdékben; ételek és

italok biztosítása vendégek számára éttermekben; szobafoglalás; szobafoglalás hotelekben; szobafoglalás

 panziókban; elszállásolási szolgáltatások [hotelek, panziók].

 ( 210 ) M 20 02375

 ( 220 ) 2020.08.11.

 ( 731 )  Kálóczi Imre, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Dekorációs hűtőmágnesek; hűtőmágnesek.

 16    Képeslapok, levelezőlapok; noteszok; ajándéktáskák, szatyrok papírból; bevásárlószatyor, táska; plakátok,

 transzparensek papírból.

 20    Fa- vagy műanyaghirdetmények, plakátok; makettfigurák [dísztárgyak] műanyagból; makettfigurák

 [dísztárgyak] fából; méretarányos makettek, modellek [dísztárgyak] műanyagból.

  21    Bögrék, korsók.

  24    Textilek, textíliák lakberendezéshez.

  25    Férfi, női és gyermekruházat; kesztyűk; nyaksálak [ruházat]; ruházat (bőr-); vászonruházat.

  26    Kitűzők, jelvények.

  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz.

  36    Szálláshelyek nyújtása; műtárgyak értékbecslése; műtárgyak értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás.

  39    Városnézés [turizmus].

 41    Múzeumi kiállítások; múzeumi kurátorok szolgáltatásai; múzeumi létesítmények és szolgáltatások

biztosítása; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása bemutatókhoz; múzeumi létesítmények

üzemeltetése; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi szolgáltatások;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; múzeumok vezetése; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; fényképészeti

filmvágás; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártási szolgáltatások;

video- és dvd-filmgyártás; szórakoztatási célú filmgyártás; filmszerkesztés, vágás; hang-, film-, video-, és

 televíziós stúdió szolgáltatások; oktatási filmek gyártása.
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  42    Műtárgyak, művészeti alkotások eredetiségvizsgálata.

  43    Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turistaszálláshelyek; üdülési szálláshelyek biztosítása.

 ( 210 ) M 20 02378

 ( 220 ) 2020.08.12.

 ( 731 )  Nagy Szabolcs István, Domaszék (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KASMÍR

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; égetett szeszesitalok; gabonaalapú desztillált alkoholos italok;

 gyomorkeserű (bitter) italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes italok; vodka.

 ( 210 ) M 20 02454

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 )  Dr. Marton Erzsébet, Csömör (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségügyi képzés; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségüggyel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészségügyi és wellness képzés; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi problémák

elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás

 terén nyújtott képzés.

 44    Fogászasszisztensi szolgáltatás; fogászati eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás; fogászati klinikák

szolgáltatásai; fogászati tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tanácsadás; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás;

fogfehérítési szolgáltatások; foghigiénikus szolgáltatásai; fogorvosi műszerek kölcsönzése; fogszabályozási

 szolgáltatások; fogtisztító szolgáltatások; kozmetikai fogászat; sebészet; szedációs fogászat.

 ( 210 ) M 20 02469

 ( 220 ) 2020.08.19.

 ( 731 )  Signdepot Europe Kft., Jászberény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Barbecue [grill] begyújtó kémény; barbecue sütőkben [grill] használt kerámia brikettek [nem gyúlékony];

beltéri elektromos grillek; elektromos forgó nyársas grillsütők; elektromos grill serpenyők; elektromos grillek;

elektromos grillkészülékek; elektromos grillsütők; elektromos sütőnyársak grillekhez; faszenes grillek; faszenes

grillsütők háztartási célra; füstölő grillek; gázgyújtók grillekhez; gáztüzelésű grillsütők; grill melegítő lapok;

grillel felszerelt, gázzal működő főzöberendezések; grillel felszerelt tűzhelyek; grilleszközök, barbecue-k;

grillezők, grillsütők; grillkészülékek, barbecue-k [sütéshez]; grilltálcák, grill tepsik; háztartási forgó nyársas

grillsütők [elektromos]; hibachi [japán faszéntüzelésű grillezők háztartási használatra]; kültéri elektromos grillek;

 lávakövek grillezéshez; rácsok, rostélyok, grillek; rostok, grillsütők.

 ( 210 ) M 20 02470

 ( 220 ) 2020.08.19.

 ( 731 )  WIM GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Loud & Proud

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

 ( 210 ) M 20 02473

 ( 220 ) 2020.08.19.
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 ( 731 )  Roza Károly, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok, fémáruk, dróthálók, kerítések fémből, kerítésfonatok; fémhuzalok; fémrácsok;

 fémrácsozatok.

 35    Fém építőanyagok, fémáruk, dróthálók, kerítések fémből, kerítésfonatok; fémhuzalok; fémrácsok;

 fémrácsozatok kis- és nagykereskedelme.

 40    Fémáruk, dróthálók, kerítések fémből, kerítésfonatok; fémhuzalok; fémrácsok; fémrácsozatok gyártása,

 hegesztés, fémkezelés, fémek bevonása, hőkezelése, edzése, ónbevonás, galvanizálás, kadmiumozás.

 ( 210 ) M 20 02474

 ( 220 ) 2020.08.19.

 ( 731 )  WARNEX-GLOBAL Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) WARNEX

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 02475

 ( 220 ) 2020.08.19.

 ( 731 )  Tar Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Rózsa101

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 20 02479

 ( 220 ) 2020.08.24.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FLEXAMED

 ( 511 ) 3    Kozmetikai cikkek; kozmetikai krémek; kozmetikai készítmények bőrápolásra; masszázs készítmények (nem

orvosi használatra); kozmetikai készítményekkel impregnált kendők; illóolajok; olajok kozmetikai célra; olajok

tisztításra; piperecikkek; illatszerek; fürdő készítmények (nem gyógyászati célra); szappanok; hajápoló szerek;

 fogkrémek.

5    Egészségügyi termékek; krémek gyógyászati használatra; olajok gyógyászati használatra; balzsamok

gyógyászati használatra; gyógyhatású növény alapú készítmények; növényi kivonatot tartalmazó gyógyhatású

készítmények; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövény kivonatok; légfrissítő szerek; légtisztító szerek;

szájápoló szerek gyógyászati használatra; gyógycukrok; gyógyitalok; cukrászati gyógytermékek; ehető növényi

rostok (nem táplálkozásra); étrendkiegészítők emberek számára; diétás készítmények; termálvizek; ásványvizek

 gyógyászati használatra; vitaminok; nyomelemek.

 30    Kávé, pótkávé; tea; tea alapú italok, kakaó; ételízesítők; fűszerek; aromakészítmények élelmezéshez;

 természetes édesítőszerek; cikória; propolisz emberi fogyasztásra; méz; melasz; só; mustár; ecet; zabalapú ételek.

 ( 210 ) M 20 02483

 ( 220 ) 2020.08.20.

 ( 731 )  Borbás István, Komló (HU)
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 Divós József, Máriakálnok (HU)

 Horváth Péter Ákos, Nyúl (HU)

 Kovács Ferenc, Gönyű (HU)

 Márkus Dominik, Enese (HU)

 ( 541 ) Vándor

 ( 511 )  41    Előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése;

előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

gálák, díszünnepélyek rendezése; koncerttermek, varieték; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató

szolgáltatások; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú

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

kulturális szolgáltatások; kulturális show-k szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

kulturális események lebonyolítása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális célú műsorok

szervezése; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységek lebonyolítása;

megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre

(szponzori, promotor szolgáltatások); oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; online

szórakoztatás; partiszervezés; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós

szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rajongói klub szolgáltatások

(szórakoztatás); rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok

szervezése; rodeó show-k; show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése; színpadi show-k szervezése; televíziós

zenei koncertek; zene komponálása; zenei rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar

[együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti

vezetése; zenés show-k készítése; zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási

szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és

kulturális tevékenységek, koncert szolgáltatások, élőzenés koncertek, koncertek bemutatása, zenés koncertek,

koncertek szervezése, koncertek prezentálása, helyfoglalás koncertre, jegyfoglalás koncertekre, koncerttermek,

varieték, koncert szolgáltatások (éneklés), popzenei koncertek szervezése, rádiós zenei koncertek, élő zenei

koncertek, televíziós koncertek, zenei koncertek bemutatása, koncertjegy foglalási szolgáltatások, jegyfoglalási

szolgáltatások koncertekre, koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások, koncertek mint szórakoztatási

szolgáltatások, koncertjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások, szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások

formájában, hangversenyek koncertek szervezése, lebonyolítása; nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás, sport- és

kulturális tevékenységek; koncert szolgáltatások; élőzenés koncertek; koncertek bemutatása; zenés koncertek;

koncertek szervezáse; koncertek prezentálása; helyfoglalás koncertre; jegyfoglalás koncertre; koncerttermek,

varieték, koncert szolgáltatások (éneklés); popzenei koncertek szervezése; rádiós zenei koncertek; élő zenei

koncertek; televíziós koncertek; zenei koncertek bemutatása; koncertjegy foglalási szolgáltatások; jegyfoglalási

szolgáltatások; koncertjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások

 formájában; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 02487

 ( 220 ) 2020.08.22.

 ( 731 )  Kovács Ákos Tamás, Tiszaug (HU)

 ( 541 ) Finastic

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 ( 210 ) M 20 02488

 ( 220 ) 2020.08.22.

 ( 731 )  Kovács Krisztina, Szentendre (HU)
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 ( 541 ) Tour-Ister

 ( 511 )  39    Városnézés [turizmus]; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások; utazási

idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetési szolgáltatások; idegenvezetés; egyéni idegenvezetői szolgáltatások;

kirándulások szervezése turisták számára; túrák szervezése; városnézések megszervezése; városnézések vezetése;

 városnéző túrák szervezése; városnéző túrák szervezése, lebonyolítása.

 41    Kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és

 szabadidős rendezvényekre; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02498

 ( 220 ) 2020.08.24.

 ( 731 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A.Z. MEISTERTEILE

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; szűrőanyagok (vegyi, ásványi,

növényi és egyéb feldolgozatlan anyagok); fagyálló folyadékok; oldószerként használt vegyipari készítmények;

iparban használatos ragasztók; gittek, töltőanyagok és masszák ipari használatra; kémiai adalékok, adalékanyagok

üzemanyagokhoz; kémiai adalékok kenőanyagokhoz; égést elősegítő készítmények [vegyi adalékanyagok

motorüzemanyagokhoz]; fagyálló anyagok; fékfolyadékok; desztillált víz; felületaktív anyagok;

sebességváltó-folyadék; töltőanyagok jármű-karosszéria és -gumiabroncs javításához; ragasztók gumiabroncsok

javításához; gumik [ragasztószerek] ipari célokra; habzásgátló oldatok akkumulátorokhoz; hűtőanyagok;

szervokormány folyadék; vegyi adalékok olajokhoz; savak; akkumulátor folyadék [savas víz]; feldolgozatlan

 mesterséges és szintetikus gyanták; maró hatású készítmények.

3    Járműtisztító készítmények; tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények; járműsamponok;

járműabroncs-polírozó; csiszolókészítmények járművek ápolásához; autófényező szerek; gépjármű polírozó

 szerek; gépjármű viasz.

4    Ipari olajok; kenőolajok; motorolajok; kenőanyagok és ipari zsírok, viaszok és folyadékok; kenőanyagok

 gépjárművekhez; gépjármű zsírok; motorindító spray-k; nem vegyi adalékok motorolajokhoz.

7    Motorok, hajtóművek és gépalkatrészek, valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez; csapágyak;

szűrők (gépek vagy motorok részei); ipari robotok; automatizált kezelő robotberendezések áruk be- és

kipakolására; rakodógépek; rakománykezelő gépek; automatizált gépek anyagok rakodásához; címkéző

robotgépek; emelő robotok; robotizált berendezések anyagkezeléshez; szállító robotok; mozgató és kezelő

berendezések; anyagmozgató gépek; csomagológépek; mechanikus és pneumatikus emelőberendezések;

teherszállító [emelő] gépek; automata szállítószalagos berendezések; anyagkezelő szállítószalagok; önindítók,

indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez; olajszűrők; légszűrők gépjárművek motorjaihoz; szivattyúk,

kompresszorok és légfúvók; generátorok szárazföldi járművekhez; üzemanyag-befecskendezők; gyújtógyertyák

belső égésű motorokhoz; szíjak gépekhez; izzítógyertyák dízelmotorokhoz; kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz;

 olajozók, zsírzók [gépalkatrészek]; csapágyházak, csapágytokok [gépalkatrészek].

8    Kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez, javításhoz és karbantartáshoz;

szerszámtartók; kalapácsok [kéziszerszámok]; csavarhúzók; csavarkulcsok, villáskulcsok [kéziszerszámok];

 csőfogók, csőkulcsok; dugókulcsok [kéziszerszámok]; emelőszerszámok; kézi autóemelők.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozókészülékek;

jelzőberendezések; védelmi és biztonsági berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos

és mechanikus); akkumulátorok; érzékelők; kapcsolók, elektromos; munkavédelmi öltözékek (balesetek vagy

sérülések ellen); elakadásjelző háromszögek; motoros bukósisakok; termosztátok járművekhez; motorelemzők,

 motoranalizátorok.

 11    Gépjármű HVAC rendszerek (fűtő, szellőztető és légkondicionáló); hűtőrendszerek gépkocsikhoz; lámpák

járművekhez; fényszórók járművekhez; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; féklámpák járművekhez; fénytompító
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 szerkezetek gépkocsikhoz [lámpa szerelvények]; légtisztítók gépjárművekhez.

 12    Járművek részei és szerelvényei; ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); fékalkatrészek

járművekhez; futóművek, alvázak járművekhez; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; lopásgátló és biztonsági

eszközök és felszerelések járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; gumiabroncsok, abroncsgumik;

fékek járművekhez; fékbetétek járművekhez; fékdobok; féktárcsák; fékhengerek; lengéscsillapítók

gépjárművekhez; kormányművek szárazföldi járművekhez; árnyékolók járműablakokhoz; hűtőrácsok

 járművekhez.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; munkaruházati cikkek; munkacipők.

 ( 210 ) M 20 02499

 ( 220 ) 2020.08.24.

 ( 731 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Ipari robotok; automatizált kezelő robotberendezések áruk be- és kipakolására; rakodógépek;

rakománykezelő gépek; automatizált gépek anyagok rakodásához; címkéző robotgépek; emelő robotok; robotizált

berendezések anyagkezeléshez; szállító robotok; mozgató és kezelő berendezések; anyagmozgató gépek;

csomagológépek; mechanikus és pneumatikus emelőberendezések; teherszállító [emelő] gépek; automata

szállítószalagos berendezések; anyagkezelő szállítószalagok; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és

hajtóművekhez; olajszűrők; légszűrők gépjárművek motorjaihoz; szivattyúk, kompresszorok és légfúvók;

generátorok szárazföldi járművekhez; üzemanyag-befecskendezők; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz;

szíjak gépekhez; izzítógyertyák dízelmotorokhoz; kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz; olajozók, zsírzók

 [gépalkatrészek]; csapágyházak, csapágytokok [gépalkatrészek].

 ( 210 ) M 20 02511

 ( 220 ) 2020.08.26.

 ( 731 )  Bodnár Attila, Bük (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audio CD lemezek; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; DVD-k; műsoros DVD-k; zenét tartalmazó

 DVD-k.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 02536

 ( 220 ) 2020.08.27.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részsvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

 ( 541 ) Nyerő Páros

 ( 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 21. szám, 2020.11.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2553



bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

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

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

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

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

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

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    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;
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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 02617

 ( 220 ) 2020.09.03.

 ( 731 )  Flexibill Informatikai és Pénzügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohos László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szerződések elektronikus

 adminisztrációja, elektronikus számlázás, elektronikus dokumentumcsere és archiválási szolgáltatás.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; faktoring-, követelés adásvételi és pénzkölcsön

szerződések elektronikus úton és automatizált folyamat részeként történő létrejöttének, adminisztrációjának,

 teljesítésének, elszámolásának és megszüntetésének támogatása.

 ( 210 ) M 20 02630

 ( 220 ) 2020.09.03.

 ( 731 )  Vogel Industries Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Szennyvíztisztító berendezések.
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 ( 210 ) M 20 02632

 ( 220 ) 2020.09.03.

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús; húskivonatok; sonka, virsli, felvágottak.

 ( 210 ) M 20 02664

 ( 220 ) 2020.09.07.

 ( 731 )  Street-Food 2015 Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Life Kitchen

 ( 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.

 31    Nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő

 állatok; maláta.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 02666

 ( 220 ) 2020.09.07.

 ( 731 )  Varga Péter István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VPI

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fémtartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

 ( 210 ) M 20 02675

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  DRUK-KER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

 ( 541 ) Digitshop

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

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

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

 ( 210 ) M 20 02686

 ( 220 ) 2020.09.09.

 ( 731 )  Sony Pictures Television UK Rights Limited United Kingdom Company, London (GB)

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

 ( 541 ) BALHÉS CSAJOK

 ( 511 )   41    Szórakoztatási szolgáltatások televíziós sorozatok formájában.

 ( 210 ) M 20 02688

 ( 220 ) 2020.09.09.

 ( 731 )  Caffe Brando Kft., Kaposvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, kávé alapú italok, kávéaromák.
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 ( 210 ) M 20 02715

 ( 220 ) 2020.09.11.

 ( 731 )  Optimális Biztosítási Portfólió Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ALMA

 ( 511 )   36    Biztosítás.

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

 minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 02716

 ( 220 ) 2020.09.11.

 ( 731 )  Optimális Biztosítási Portfólió Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ALMA - Alkuszszolgáltatási és Minőségbiztosítási Automata

 ( 511 )   36    Biztosítás.

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

 minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 02723

 ( 220 ) 2020.09.11.

 ( 731 )  Wilhelm Norbert, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02759

 ( 220 ) 2020.09.16.

 ( 731 )  Euromedic-Pharma Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások;

online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámanyagok (prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

 reklámterjesztés; beszerzői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02762

 ( 220 ) 2020.09.16.

 ( 731 )  Péter Ignácz István, Tököl (HU)

 ( 740 )  Dr. Pusztai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tutti buli

 ( 511 )  41    Animációs és élő műsorok gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások;

audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális felvételek készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; hang-

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

videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési
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szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások;

hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások;

hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; hangstúdió szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorok gyártása;

rádiós és televíziós műsorok készítése; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató anyagok

készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televíziós (műsor)

gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; televíziós

szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; tv műsorok

készítése; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése; zene rögzítése; zenei előadás; zenefelvételek

összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; zenei felvételek készítése; zenei produkciók; zenei

produkciós szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok készítése; zenék, videók és filmek szerkesztési

utómunkálatainak elvégzése; élő előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése; élő

előadások szervezése és bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő show-k készítése; élő

show-k rendezése; élő show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási

szolgáltatások; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató

események bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei

előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zeneműsorok; élő

zenés szolgáltatások; élő zenés koncertek; koncertszolgáltatások; koncert szolgáltatások [éneklés]; koncertek

bemutatása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások;

koncertek prezentálása; koncertek szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése;

koncertszolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz;

szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató show-k készítése zenészek

közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató szolgáltatások élő

zene formájában; zene és ének előadás tartása; zenei koncertek bemutatása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02776

 ( 220 ) 2020.09.18.

 ( 731 )  Beregszászi Mihály Csaba, Szentendre (HU)

 ( 541 ) INGATLAN KILÁTÓ

 ( 511 )  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; 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; adatindexek összeállítása

 kereskedelmi vagy reklámcéllal.

 36    Ingatlan értékelés; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások,

 ingatlanközvetítés.

 ( 210 ) M 20 02777

 ( 220 ) 2020.09.18.

 ( 731 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Family Frost

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

zöldségek; zselék, dzsemek, gyümölcsszószok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; hús-, hentes-

és haltermékek, húskivonatok, tartósított hús, hal, héjas és kagylós állatok, minden fent említett áru gombócok,

paszták, saláták formájában is, zöldséges alkotóelemmel; májgombóc, velőgombóc; hús-, hentes-, hal-,

gyümölcs-, zöldség- és leveskonzervek, burgonyasaláta, paprikasaláta, hús- és zöldségételek, kenhetők; szardínia,
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anchovi; elkészített burgonya; kaviár és osztriga (nem élő); paradicsompüré, paradicsom kivonat, hús-, hal-,

gyümölcs- és zöldségzselék és -kocsonyák, hal-, hús-, liba máj-, zöldség-és gyümölcspástétomok, vaj, sajt, túró,

margarin; levesek, konzervek és koncentrátumok formájában is; burgonyatermékek, hasábburgonya, krokett,

burgonyapüré, burgonyachips, rösti, tojásos krumplinudli, sült burgonya, burgonyagombóc, krumplilángos;

tejszín, tejpor táplálkozási célra; zöldségek, befőzve is, elkészített és tartósított hüvelyesek, szárított, pasztózus és

folyékony levestermékek, tiszta levesek, zöldséglé ételek készítéséhez, sajt; feldolgozott diók, gyümölcssaláták,

valamint gyümölcs, gyümölcslekvárok, gyümölcszselék; kakaóvaj táplálék formájában; minden fent említett áru

-amennyiben lehetséges - mélyhűtött és/vagy diétás formában, kivéve gyógyászati célra; pörkölt, sózott és/vagy

fűszerezett földimogyoró, dió, mandula és kesudió; rizses készételek, zöldséges készételek; készételek húsból;

készételek pizzák formájában; csokoládé alapú szeletek [készétel]; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek;

burgonyalisztből készült sós készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként húsból álló készételek; főként

csirkét tartalmazó készételek; elsősorban pulykából álló készételek; elsősorban kacsából álló készételek;

elsősorban halból álló készételek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; elsősorban tenger

gyümölcseiből álló készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében

 húsból készült készételek; sajtok, sajttorták, feldolgozott sajtok; sajtgolyók [rágcsálnivalók]; rántott sajtok.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; liszt és jég/jégkrémek/fagylaltáruk; méz,

melasz; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok (fűszerek); fűszerek; fagylalt; természetes cukorpótló szerek;

gríz, kása emberi táplálékként való alkalmazásra; gabona táplálékok, takarmány kivételével; szójaliszt

készítmények táplálék formájában; csokoládé; marcipán, marcipánpótló, csokoládé és cukorkaáruk,

karácsonyfadíszek formájában is; pékáruk és tartós pékáruk, beleértve a teljes kiőrlésű pékárukat; pirítós, durva

őrleményből készült szárított kenyér és pita, zsömle, keksz, sütemény, aprósütemény, lapos kalácsok, kalácsok;

gyümölcspástétomok tésztába burkolva; édességek; gyógynövény készítmények; tésztafélék, pizzák,

pizzatermékek, wrap-ek, tészták, tésztatermékek; sütőaromák, az illóolajok kivételével, sütőeszenciák, kivéve az

éteri sütőeszenciákat, sütőliszt, sütőpor, kakaós termékek, zabkakaó, malátakakaó, kakaókrém, kakaókivonatok

élelmiszerek és élvezeti cikkek számára, kakaótartalmú por, sütési töltőanyagok, pudingpor, élesztőkivonat,

táplálék formájában, malátakivonat táplálék formájában; majonéz, salátaöntet, pelyhek formájában is; minden

fent említett áru - amennyiben lehetséges - mélyhűtött és/vagy diétás formában is; fagyasztott sütemények;

fagyasztott torták; fagyasztott édességek; fagyasztott tészták; profiterol; fagyasztott finger food (sós, savanyú

 vagy édes előétel-falatkák).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; ügyfélkártyák kiadása élelmiszerek

készpénz nélküli vásárlásához, bevásárlások elszámolása ügyfélkártyák által; finanszírozások, részletfizetéses

 kölcsönök biztosítása.

 ( 210 ) M 20 02804

 ( 220 ) 2020.09.21.

 ( 731 )  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; mobil applikációk; elektronikus kiadványok, folyóiratok elektronikus változata.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; csomagküldő kiskereskedelem élelmiszerek, sütéshez és főzéshez

használt eszközök vonatkozásában; online kiskereskedelem élelmiszerek, sütéshez és főzéshez használat

 eszközök vonatkozásában; szerződések létrehozása áruk és szolgáltatások beszerzése érdekében.

  38    Távközlési szolgáltatások; internet chatszobák és online fórumok; telekommunikációs szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); tájékoztatás és tanácsadás ételek készítésére.

 ( 210 ) M 20 02805
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 ( 220 ) 2020.09.21.

 ( 731 )  Tóth Zsuzsa Katalin, Tiszakécske (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; beszédterápia;

beszédterápiás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; masszázs; masszázs szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása;

 orvosi kezelési szolgáltatások; pszichológus [szolgáltatások].

 ( 210 ) M 20 02806

 ( 220 ) 2020.09.21.

 ( 731 )  Nordic Gate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó-Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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]; fondant, tortamáz; sütemények, cukrászsütemények, torták és

kekszek (aprósütemények); torta; tejszínes, krémes sütemények, torták; csokoládétorták, csokoládés sütemények;

csokoládéval bevont sütemények, torták; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; gabonafélékből

készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített];

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsöt tartalmazó sütemények; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények;

 minitorták.

 35    Desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; diétás

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása;

kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és

reklámcélokra; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; szakvásárok rendezése; szakmai bemutatók

 rendezése.

 ( 210 ) M 20 02807

 ( 220 ) 2020.09.21.

 ( 731 )  OverBrands Kereskedelmi és Szolgáltató Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BORBOLYGÓ

 ( 511 )  35    Reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására; fogyasztói termékinformációk biztosítása étel vagy

italtermékekhez kapcsolódóan; alkoholos italok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások [áruk vásárlása más

vállalkozások számára]; kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; alkoholtartalmú

italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholos italok postai rendelésével kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.
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 39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; szállítási logisztikai szolgáltatások;

szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások; fuvarozás, áruszállítás; élelmiszer raktározás; raktározás, tárolás;

áruk raktározása; italok raktározása; raktározási információk; raktározás és árukiszállítás; raktározási

 szolgáltatások és létesítmények biztosítása; áruk hűtött raktározása.

 ( 210 ) M 20 02820

 ( 220 ) 2020.09.22.

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

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tejalapú desszertek; joghurt desszertek; mesterséges tejalapú desszertek; tejtermékekből készült desszertek;

 hűtött tejalapú desszertek; túrókészítmények; túró; túródesszertek.

 ( 210 ) M 20 02851

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Hajdu Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványi étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők

emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők sportolók számára; glükóz étrend-kiegészítők; vitaminokat

 tartalmazó étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 02865

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Farkas Izsák, Érd (HU)

 ( 541 ) FollowTheViolin

 ( 511 ) 9    Zenei videofelvételek; zenei hangfelvételek; letölthető zenei hangfelvételek; audiovizuális felvételek;

 internetről letölthető digitális zene; zenét tartalmazó CD-k.

 41    Zeneszerzés; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenei előadás; zenei produkciók; zenés koncertek;

zeneátírási szolgáltatások; élő zeneműsorok; élő zene szolgáltatása; élő zenekari előadások; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása;

 hang- és videofelvételek készítése.

 ( 210 ) M 20 02870

 ( 220 ) 2020.09.25.

 ( 731 )  Sajószentpéter Városi Önkormányzat, Sajószentpéter (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 02873

 ( 220 ) 2020.09.25.
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 ( 731 )  Balogh Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pivarnyikné Dr. Juhász Emőke Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02876

 ( 220 ) 2020.09.26.

 ( 731 )  Herczeg Attila, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé őrölt formában; kávébab; kávékeverékek; koffeinmentes kávék; koffeinmentes kávé; őrölt kávé;

 pörkölt kávébab; szemes kávék; ízesített kávék.

 ( 210 ) M 20 02878

 ( 220 ) 2020.09.28.

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

 ( 541 ) RYEQO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 02927

 ( 220 ) 2020.10.01.

 ( 731 )  NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 20 02939

 ( 220 ) 2020.10.01.

 ( 731 )  dr. Pesty László István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajcsay Gergely, Budapest

 ( 541 ) Gerilla.hu

 ( 511 )  35    Reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok készítése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az
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 interneten keresztül.

 38    Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

 rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

 podcastok létrehozása [írása].

 ( 210 ) M 20 02941

 ( 220 ) 2020.10.01.

 ( 731 )  All-In Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bojkó Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; blogírási szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése

az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

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

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

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus

szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; évkönyvek kiadása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online

közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok

multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető

lapok szerkesztői tartalmának kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok;

hangoskönyvek kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás

a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával kapcsolatos könyvek

kiadása; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; írott szövegek kiadásával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; 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 -); kiadással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói és híradói,

beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás

kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése;

könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása

és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás;

könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások;

magazinok multimédiás megjelentetése; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása;

megrendelésre történő írás nem reklámcélokra; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása;

multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; munkaszabályzatok kiadása üzleti menedzsmenthez; napilapok

multimédiás megjelentetése; naptárak kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre

bocsátása; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; nem letölthető képregények és
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képregényalbumok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre

bocsátása a zene terén; 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; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők;

online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online képregények biztosítása, nem letölthetők; online

kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online,

nem letölthető képregényalbumok nyújtása; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók

által használt listák megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és

televíziós hírműsor szolgáltatás; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói

szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; riporteri szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; szövegek és

képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szórólapok megjelentetése; szórakoztatással

kapcsolatos könyvek kiadása; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

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

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

[kivéve reklámszövegek]; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói

szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; videostúdiók

szolgáltatásai; webes újságok megjelentetése; zenei művek publikálása; bemutatók szervezése szórakoztatási

célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; golfversenyek

szervezése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; jachtversenyek szervezése;

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

játékok szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási

célokra; konferenciaszolgáltatások; 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; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási

célú kiállítások szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők,

versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok

szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása;

szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek és

díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek

szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy

szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás];

vetélkedők intézése [szervezése]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők lebonyolítása;

vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése; videofilmek hanganyagának bemutatása;

workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audioprogramok elkészítése; audiofelvételi és

-készítési szolgáltatások; automatizált videofelvevő szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése;
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audioszalagok készítése szórakoztatási célokra; eredeti felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások;

felvevő berendezések biztosítása; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és

videofilmek gyártása; 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; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; hang- vagy videostúdiók biztosítása; hanganyagok készítése; hangfelvétel

készítés; hangfelvételek szerkesztése; hangfelvételi szolgáltatások; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy

rögzítése; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; légi fényképezés; multimédiás szórakoztatás

biztosítása weboldalon keresztül; portréfényképezés; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban;

programkészítés globális számítógépes hálózaton [programok ütemezése]; rádióközvetítések készítése;

rádióműsor összeállítása [ütemezés]; rádióműsorok készítése; rádióműsorok készítése és bemutatása;

rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése; rádióműsorok terjesztése; rádiós és televíziós műsorok

készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése; show-k és filmek készítése; sportesemények rendezése

televíziók számára; sportesemények rendezése a rádiók számára; szórakoztató anyagok készítése

televízióműsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek

gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel

útján; szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; televízió- és

rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorok készítése; tévé

műsorok készítése; tévéműsorok (el) készítése; tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; tv műsorok készítése;

videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek

szerkesztése; videók, videofelvételek készítése; díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók

számára; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; létesítmények bérbeadása

televíziós műsorok készítéséhez; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel

kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztató berendezések és készülékek kölcsönzése; szórakoztatási célú

 élő bemutatók; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz.

 ( 210 ) M 20 02943

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, 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 02944

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 02946

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, 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 02947

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, 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 02953

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  OLP-TECH Kft., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Ipari kazánok; kemencék, kazánok ipari használatra; magas nyomású hőhasznosító kazánok; magas

 nyomású hőhasznosító kazánok ipari használatra.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: ipari kazánok; kemencék,

kazánok ipari használatra; magas nyomású hőhasznosító kazánok; magas nyomású hőhasznosító kazánok ipari

 használatra.

 40    Kazánkészítés; ipari kazánok készítése; kemencék, kazánok készítése ipari használatra; magas nyomású

 hőhasznosító kazánok készítése; magas nyomású hőhasznosító kazánok készítése ipari használatra.

A rovat 121 darab közlést tartalmaz.
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