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 ( 511 )  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; üzleti bemutatók rendezéséhez kapcsolódó ügynökségi

szolgáltatások; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

röplapterjesztés; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; termékek terjesztése, szétosztása

reklámcélokból; röplapterjesztés; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként

katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámszövegek terjesztése;

promóciós anyagok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

reklámlevelek és rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; röplapterjesztés; reklámanyagok

szétosztása; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok

terjesztése postai úton; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;

nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; reklámozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások; médiakutatás és konzultáció; kutató

szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; reklámszövegek kiadása és frissítése; szórólapok kiadása; hirdetési

felület kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; internetes

hirdetési felület bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása az interneten; reklámanyagok kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület kölcsönzése; internetes hirdetési felület bérbeadása;

hirdetési hely bérbeadása az interneten; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; színházi ügynökségek; marketinggel kapcsolatos
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konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing szolgáltatások; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; gyorsírási munkák végzése megrendelésre; reklámanyagok

megjelentetése; reklámszövegírás; reklámanyagok megjelentetése; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámanyagok megjelentetése; közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel kapcsolatos

reklámozás; reklám és marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; telekommunikációs vagy elektronikus úton

kínált és megrendelt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos reklámozás és értékesítési ösztönzés; reklámozás és

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; pay per click (ppc) hirdetés; apróhirdetési szolgáltatások; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámozás bannerekkel; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás

minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; üzleti hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és

telefonos hálózatok területén; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; mozireklámok; hirdetés

folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás;

reklámozás, beleértve a harmadik személy számára történő termékek és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos

promóciót reklámanyag továbbításával és a reklámüzenetek számítógépes hálózatokon történő terjesztésével;

szállítással és kézbesítéssel kapcsolatos hirdetés, reklámozás; internetes reklámozási szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámozás, beleértve on-line reklámozás informatikai hálózaton; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; számítógépes hálózatok és weboldalak online promóciója; online

reklámozás; hirdetési felület biztosítása újságokban; reklámhely tervezése, vétele és tárgyalása; röplapterjesztés;

termékminták terjesztése reklámcélokra; szponzorációs tevékenységgel kapcsolatos üzleti szolgáltatások;

televízióműsorok szponzorálásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; televíziós reklámok szponzorálásának

biztosításával kapcsolatos üzleti szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketinggel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti

hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység;

szabadtéri reklámozás, hirdetés; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

újságelőfizetések; előfizetés információs médiacsomagra; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; előfizetés tv-csatornára; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása

reklámcélokra; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; reklámok elkészítése;

reklámanyag készítése; hirdetési rovatok készítése; reklámanyag készítése; marketing promóciós rendezvények

szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklámtervezés és -elhelyezés; marketingtervek

elkészítése; reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklám szórólapok elkészítése;

reklámkiadványok elkészítése; reklámok előkészítése; kereskedelmi reklámszövegek készítése;

hallgatottsági/nézettségi kvóták meghatározása rádió- és tévéműsorok számára; mozireklámok gyártása; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és audiovizuális felvételek

kiadása; rádiós reklámok készítése; reklámfilmek készítése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok és

reklámok készítése, kiadása; televíziós reklámozás; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek

készítése reklámcélokra; vizuális reklámanyagok gyártása; hangfelvételek gyártása marketing célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; tanulmányok üzleti tervekről;

értékesítési promóciós szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása szponzorok

szervezése révén, akik kapcsolatba hozzák termékeiket és szolgáltatásaikat díjátadó programokkal,

sportversenyekkel és sporttevékenységekkel; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; eladási, értékesítési

promóciók; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; kereskedelmi vásárok promóciója; koncertek promóciója [reklámozása]; vállalatok promóciója

[reklámozás]; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti promóció; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; telex útján biztosított üzleti promóciós szolgáltatások; kereskedelmi promóciós
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szolgáltatások; szórólapok kiadása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyag készítése; mások áruinak és

szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;

kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; telefonon nyújtott promóciós szolgáltatások; promóciós

marketing; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; aukciós eladások lebonyolítása; internetes

hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; piackutatási információnyújtás; marketinggel

kapcsolatos információnyújtás; reklámozással kapcsolatos információk szolgáltatása; marketing beszámolók

készítése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információk szolgáltatása;

kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes

adatbázisok segítségével; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketing beszámolók készítése; hirdetési

hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési

hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; reklámozással

kapcsolatos információk szolgáltatása; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online

hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; online árverési szolgáltatás biztosítása; online árverési szolgáltatás biztosítása;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; válaszra ösztönző reklámozás; hirdetések elhelyezése;

reklámok elkészítése; mozireklámok; reklámlevél szolgáltatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámlevél szolgáltatás; rádiós reklámozás; más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más

forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen

megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; reklámanyag frissítése; hirdetési

rovatok készítése; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások; ügynökségek

rádiós és televíziós hirdetéseinek hirdetési anyagának terjesztése; reklámterjesztés; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

hirdetőtáblák bérbeadása; reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás; internetes weboldalakként használható

reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; interneten használható

reklámok összeállítása; reklámok, hirdetések összeállítása; internetes weboldalakként használható reklámok

összeállítása; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; marketing menedzsment tanácsadás; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; hirdetéssel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; közönségszolgálati [pr] konzultáció; franchise-oknak nyújtott, reklámozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; közönségszolgálati [pr] konzultáció; reklám- és marketing konzultáció;

reklámszövegek publikálása; telefonos és televíziós árverések; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; televíziós reklámozás program; televíziós reklámozás; kereskedelmi marketing [nem

értékesítés]; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós

tervek ügyvitele; sportolók promóciós menedzselése; hírességek promóciós menedzselése; marketinggel

kapcsolatos adminisztráció; piaci elemző és kutató szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások,

nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; direkt

marketing szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; piackutatás és analízis; piackutatás; piackutatási

szolgáltatások a műsorszóró médiával kapcsolatban; piackutatási szolgáltatások kiadók számára; marketinggel

kapcsolatos kutatási szolgáltatások; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; vásárlói

hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; vásárlói klub szolgáltatások kereskedelmi,

promóciós és/vagy reklámcélokra; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing

szolgáltatások; üzleti merchandising kijelző szolgáltatások; marketing ügynökségek keresőmotorjai általi

marketing szolgáltatások; piackutatás; reklámanyagok megjelentetése; reklámszövegek publikálása;

közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklám és marketing; hirdetési és

reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; apróhirdetési szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; elektronikus kereskedelem
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népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások;

üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel

kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárműiparral

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvekhez

kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; tengeri és tengerészeti ágazatokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

sajtóreklámozási szolgáltatások; reklámszolgáltatások építészeknek; virágárusok számára biztosított reklámozási

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások az irodalom területén; reklámozási szolgáltatások italok

népszerűsítésére; reklámszolgáltatások italok eladásának előmozdítására; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési

szolgáltatások; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; üzleti

marketing szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; üzleti konzultációs

szolgáltatások marketinghez kapcsolódóan; pénzgyűjtési kampányok marketingjével kapcsolatos üzleti

konzultációs szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások;

márkaértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; költségfelmérési szolgáltatások;

piacértékelési szolgáltatások; árverési szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;

reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; piackutatási adatkinyerési szolgáltatások;

reklámszolgáltatások léggömbre helyezett hirdetések révén; reklámszolgáltatások szendvicsember táblák révén;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; alkalmi munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok

számára; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások; márkaalkotási

szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés]; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; reklámozásért

felelős személyzet igazgatása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; kereskedelmi információs

szolgáltatások; videofelvételek készítése reklámcélokra; belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása;

üzleti megvalósíthatósági tanulmányok készítése; termelékenységi tanulmányok lebonyolítása; piackutatás;

kereskedelmi vállalkozások működtetése; marketing tanulmányok készítése; üzletvitel sportolók számára; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; reklámhely bérbeadása vonatokon; reklámhely bérbeadása brosúrákban;

 hirdetőtáblák bérbeadása; reklámhely bérbeadása vasúti létesítményeken.

 38    Vezeték nélküli, elektronikus képtovábbítás; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

vezeték nélküli műsorterjesztés; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; adatok távátvítele a távközlés

segítségével; internetszolgáltatások (isp); rádiós és televíziós programok közvetítése; adatok vagy audiovizuális

képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

elektronikus átadással; személyhívó szolgáltatások; üzenetek kézbesítése audiovizuális média által; üzenetek

kézbesítése elektronikus média által; elektronikus levelezés, e-mail; digitális audio és/vagy videó közvetítés

távközlés útján; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó hálózaton keresztül, beleértve az internetet

is; elektronikus adatátadás távoli és globális adatfeldolgozó hálózatokon keresztül, beleértve az internetet is;

elektronikus adatátvitel; távközlési hálózatról elérhető adatbázisban tárolt adatok elektronikus cseréje;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; elektronikus hang-, adat- és képátvitel televíziós és videós

műsorszórás segítségével; információk elektronikus továbbítása; elektronikus képátviteli szolgáltatások;

elektronikus hirdetések (távközlés); rádiós és televíziós programok közvetítése; filmek műholdas sugárzása;

filmek televíziós sugárzása; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül; pénzügyi információ műholdas

közvetítése; pénzügyi információ televíziós sugárzása; zenei műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás;

információk sugárzása televízión keresztül; kábeltévés közvetítés; műsorszórás globális számítógépes hálózat

útján; műsorközvetítés interneten keresztül; műholdas műsorszórás; rádiós és televíziós programok közvetítése;

teleshopműsorok közvetítése; műholdas közvetítés; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádióadás;

kábeltévés közvetítés; videó- és audioműsorok közvetítése az interneten keresztül; audio műsorszórás; közösségi

hálózatok fórumai [chat szobák]; kommunikációval kapcsolatos információ; információszolgáltatás távközlési
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ügyekben; műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; földi hordozható rádió adó-vevőre vonatkozó

információs szolgáltatások; rádiótelefonokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; telekommunikációval

kapcsolatos információs szolgáltatások; interaktív távközlési szolgáltatások; interaktív szolgáltatások, amelyek

megkönnyítik a műsorok automatikus rögzítését nézői szokások/preferenciák alapján; előzetes műsorválasztást

megkönnyítő interaktív szolgáltatások; televízióműsorok rögzítését lehetővé tevő interaktív szolgáltatások;

interaktív szolgáltatások televíziónézőknek a műsorok előzetes kiválasztásának elősegítésére; interaktív televízió

és rádió sugárzás; televíziós kábelhálózatok működtetése; műholdvevő antennák működtetése; rádiófrekvenciás

kommunikációs rendszerek üzemeltetése; szélessávú távközlési hálózatok működtetése; távközlési rendszerek

működtetése; távközlési berendezések üzemeltetése; digitális zene közvetítése távközlés útján; online

dokumentumok kézbesítése globális számítógépes hálózaton keresztül; üzenetek és adatok közvetítése

elektronikus átadással; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték

nélküli hálózatokon kereszrtül; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; műholdas

műsorvevő antennák kölcsönzése, bérbeadása; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek bérbeadása;

jeldekóderek bérbeadása, kölcsönzése; jeldekóderek kölcsönzése, bérbeadása [kommunikációhoz]; rádió

adókészülékek kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése; kommunikációs

berendezések bérbeadása; kommunikációs berendezések bérbeadása; kommunikációs csatornák bérbeadása;

kommunikációs rendszerek kölcsönzése, bérbeadása; kommunikációs készülékek és eszközök kölcsönzése; helyi

hálózatok bérbeadása; megafonok bérbeadása, kölcsönzése; műsorszóró berendezések bérbeadása, kölcsönzése;

üzenetküldő készülékek kölcsönzése; rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; távközlési berendezések

kölcsönzése; frekvenciaátalakítók kölcsönzése [kommunikációhoz]; fax adó-vevő készülékek kölcsönzése;

rádióberendezések kölcsönzése; rádiótelefonok kölcsönzése; mikrohullámú jeltovábbító rendszerek kölcsönzése,

bérbeadása; távközlési felszerelések, köztük telefonok és faxberendezések bérbeadása, kölcsönzése; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési vonalak bérbeadása; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési

készülékek és berendezések bérbeadása, kölcsönzése; távfeldolgozó készülékek és eszközök kölcsönzése;

számítógépes kommunikációs berendezések és felszerelések bérbeadása; hangjelek közvetítésére szolgáló

készülékek kölcsönzése; videojelközvetítő készülékek kölcsönzése; műsorközlő berendezések biztosítása külső

helyszínekre; üzenetkézbesítő készülékek kölcsönzése; üzenettároló készülékek kölcsönzése; képátviteli

berendezések kölcsönzése; rádiós személyhívó készülékek kölcsönzése, bérbeadása; rádió adókészülékek

kölcsönzése, bérbeadása; műholdas műsoridő bérlete; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő

biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; hozzáférési idő bérbeadása weboldalakhoz

[internetszolgáltatók]; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; hangok, képek, jelek és adatok kábeles

átvitele; kábelrádiós átvitel; műsorok átvitele kábelen keresztül; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása;

mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; információ közlése

elektronikus eszközökkel; számítógépes adatközlés; műholdas információközlés; televíziós információközlés;

kommunikáció elektromágneses hullámok segítségével; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció analóg és

digitális számítógépes terminálokon keresztül; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció

elektronikus eszközökkel; mobiltelefonos kommunikáció; kommunikáció multinacionális távközlési hálózatokon

keresztül; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikációs szolgáltatások számítógépek

segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció számítógépes terminálok útján, digitális

átvitel vagy műhold által; kommunikáció rádión keresztül; elektronikus levelezőrendszerek általi kommunikáció;

telefontechnikai szolgáltatások; kommunikáció távirati úton; távnyomtatós kommunikáció; televíziós

kommunikáció megbeszélésekhez; fax kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; rádióadás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; kommunikáció

globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása;

rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai

szolgáltatások; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; elektronikusan biztosított kommunikációs

szolgáltatások; adatbankok közötti kommunikációs szolgáltatások; számítógépek közötti kommunikációs
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szolgáltatások a sörgyártás számára; kábelkommunikációs szolgáltatások; elektronikusan biztosított

kommunikációs szolgáltatások; telefontechnikai szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások számítógépes

hálózatokon keresztül; rádiókommunikációs szolgáltatások; műholdas kommunikációs szolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások hangok elektronikus átvitelére; kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus

átvitelére; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus átviteléhez; kommunikációs szolgáltatások

vészjelzések kézbesítéséhez; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére; kommunikációs szolgáltatások

információ átvitelére elektronikus eszközökkel; kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez;

kommunikációs szolgáltatások elektronikus adatcsere céljából; autótelefonos kommunikációs szolgáltatások;

kommunikációs szolgáltatások videokonferenciákhoz; mobiltelefonos összeköttetés; kommunikációs

szolgáltatások, nevezetesen adatok és dokumentumok elektronikus átvitele számítógép felhasználók között;

kommunikációs berendezések bérbeadása; nemzetközi adatátvitel; mobiltelefonos kommunikáció; mobil

kommunikációs szolgáltatások; mobil rádió kommunikációk; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele;

műholdas műsoridő bérlete; kábeltelevíziós felszerelések bérbeadása; mobilkommunikációs felszerelések

bérbeadása; hozzáférési idő értékesítése számítógépes adatbázisokhoz; hírügynökségek; hírügynökségek

[kommunikáció]; információszolgáltatás távközlési ügyekben; videokonferencia szolgáltatások; elektronikus

távközlési összeköttetések biztosítása; számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; rádiós kommunikáció

biztosítása; telefonos kommunikáció biztosítása; kommunikáció távirati úton; kommunikáció biztosítása

televíziós átvitel útján; internetszolgáltatók; internetszolgáltatók; felhasználói internet hozzáférés biztosítása

(szolgáltatók); internethez való használói hozzáférhetőség biztosítása (szolgáltatók); hozzáférés biztosítása

adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

weblog-hozzáférés biztosítása; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása;

elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása;

elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus online hálózathoz való hozzáférés

biztosítása információkereséshez; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális

számítógépes hálózatokhoz és más számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes

információs hálózathoz való hozzáférés biztosítása; globális számítógépes információs hálózathoz való

többfelhasználós hozzáférés biztosítása; globális számítógépes hálózathoz való hozzáférés biztosítása,

információátadás és információterjesztés céljából; számítógépes hálózatokhoz való hozzáférés és hozzáférési idő

bérbeadása, kölcsönzése; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése;

internetszolgáltatók; internet hozzáférés biztosítása; központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz

vagy dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

számítógép-hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és internethez való hozzáférés

biztosítása; számítógépes hálózatokhoz és internethez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz; elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; digitális zenei

weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való hozzáférés

biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; távközlési hálózatokhoz való

hozzáférés biztosítása; televízió hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; távközlési raktározási

szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; internetes

webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása internetes webhelyekhez; mp3 weboldalakhoz

való internetes hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokhoz való számítógépes hozzáférés biztosítása;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telekommunikációs

csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz; távközlési hozzáférés és

kapcsolatok biztosítása számítógépes adatbázisokhoz és az internethez; távközlési hozzáférés és kapcsolatok vagy

linkek biztosítása számítógépes és internetes adatbázisokkal; több felhasználós vonalkapcsolás [dial-up] és

dedikált internet hozzáférés biztosítása; többszörös felhasználású hozzáférés globális számítógépes információs

hálózatokhoz, széles körű információk átadásához és terjesztéséhez; telekommunikációhoz kapcsolódó online

információ szolgáltatás; online adattovábbítás; online szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az internethez
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vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz; adatkommunikáció

elektronikus eszközökkel; adatátvitel elektronikus levelezéssel; mobiltelefonos összeköttetés; segítségnyújtás

kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások biztosításához; képek műholdas közvetítése; elektronikus postafiók

biztosítása; internetes fórumok biztosítása; online interaktív hirdetőtáblák; internetet és más kommunikációs

hálózatokat használó levelezési szolgáltatások; képek továbbítása számítógép segítségével; adatátvitel és

adatközvetítés; rádióadás és vétel; adatbázis-információ adása és vétele [továbbítása] távközlési hálózaton

keresztül; üzenetek küldése és fogadása világméretű számítógépes hálózatok segítségével; információtovábbítás

adatkommunikáción keresztül, döntéshozatal elősegítésére; rádiós adatközlés; telefonos információtovábbítás;

információk átvitele telematikai kódokkal; interaktív szórakoztató szoftverek továbbítása; kábeltelevíziós

műsorszórás; rövid üzenetek átvitele; írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; írott üzenetek,

közlemények átvitele táviratok formájában; adatátviteli szolgáltatások; adatátvitel elektronikus eszközökön

keresztül; információtovábbítás elektronikus úton; telefonkapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozáson

keresztül történő adatátvitel; adattovábbítás elektronikus levélben; adatok vagy audiovizuális képek továbbítása

globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; elektronikus adatátvitel távoli, globális adatfeldolgozó

hálózaton keresztül, beleértve az internetet is; számítógépek és munkaállomások közötti információtovábbítás;

lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú adatátvitel; információk továbbítása az audiovizualitás területén;

adattovábbítás audiovizuális berendezéseken keresztül; kábeles adatátvitel; adatok továbbítása számítógép által;

információátvitel távírógépen, műholdon keresztül; információátvitel ugyanahhoz a telematikai hálózathoz kötött

számítógépeken keresztül; információk továbbítása elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül;

adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül; információk továbbítása elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztül; információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás

optikai távközlési hálózatokon; adatok továbbítása számítógép által; rádiós adatközlés; adatátvitel rádiós

személyhívón keresztül; információtovábbítás videokommunikációs rendszereken keresztül; távközlési

adatátvitel; telefonos adatátadás; információátvitel géptávírón keresztül; gyógyszerészeti készítményekkel,

gyógyszerekkel és higiéniával kapcsolatos információk átvitele; adatátviteli szolgáltatás; műholdas adat-, hang- és

képátvitel; elektronikus üzenetátvitel; üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenet és képtovábbítás;

üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások;

üzenettovábbítás távirat útján; internetes üzenetküldés; üzenetek továbbítása számítógép segítségével;

üzenettovábbítás faxon; üzenettovábbítás telefonon; üzenetátvitel telexen; üzenetátvitel távírón [telex]; faxok

továbbítása; üzenettovábbítás telefonon és faxon; műholdas átvitel; telex átvitel; számítógépesített

dokumentumok továbbítása; számítógépesített adatok továbbítása kábel útján; számítógépesített adatok

továbbítása rádió használatával; számítógépesített adattovábbítás televízió segítségével; rádiós és televíziós

programok közvetítése; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; adatbázis-információk átvitele

telekommunikációs hálózatokon keresztül; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából telekommunikációs

rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; képek továbbítása műholdakkal; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; kódolt

üzenetek és képek átvitele; telefon vagy telekommunikációs hívások átvitele; telefonhívások továbbítása; rádiós

és televíziós programok közvetítése; videofilmek továbbítása; üzenetek küldése; hírek és aktuális eseményekkel

kapcsolatos információk továbbítása; hangátvitel elektronikus úton; műholdas hang-és képátvitel; hangtovábbítás

interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; műholdas hangátvitel; élő közvetítések weboldalakon

(webkamerás); video-on-demand szolgáltatások; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; üzenetek gyűjtése és

továbbítása; televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; hozzáférés tartalmakhoz,

weboldalakhoz és portálokhoz; távközléssel kapcsolatos szaktanácsadás; üzenettovábbítás telefonon; elektronikus

üzenettovábbítás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; videokonferencia berendezések

biztosítása; elektronikus adatkapcsolati pontok biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása;

elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások biztosítása adattovábbításhoz;

távközlési szolgáltatások és berendezések biztosítása és bérbeadása; kommunikációval kapcsolatos jelentések

biztosítása; elektronikus adatok cseréjét segítő kommunikációs lehetőségek biztosítása; távközlési csatornák
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biztosítása távvásárláshoz; kommunikációs lehetőségek biztosítása rádiós műholdakon keresztül; kommunikációs

lehetőségek biztosítása digitális adatcseréhez; kommunikációs eszközök biztosítása elektronikus úton történő

adatcseréhez; kommunikációs lehetőségek biztosítása rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások biztosítása

telefonkártyák és hitelkártyák felhasználásával; kommunikációs lehetőségek biztosítása kábelen keresztül;

internetet használó csevegő vonalak biztosítása; online listaszerverek biztosítása üzenetek átvitelére számítógép

felhasználók között; rádióvétel és rádióadás feltételeinek biztosítása; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása

üzenetek továbbításához számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók

között történő üzenetátvitelre; online csevegőszobák és szociális hálózat biztosítása számítógép-használók közötti

üzenetküldésre; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók közötti üzenetküldésre;

csevegőszobákhoz és elektronikus hirdetőtáblákhoz kapcsolódó online szolgáltatások biztosítása; rádiós

műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső

helyszínekre; telekonferencia létesítmények biztosítása oktatási célokra; médiakommunikációval kapcsolatos

információnyújtás; információszolgáltatás távközlési ügyekben; elektronikus kommunikációs kapcsolatok

biztosítása; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók]

számára; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása; telekonferencia szolgáltatások; műholdas kapacitás

biztosítása [távközlés]; videokonferenciához szükséges eszközök és felszerelések biztosítása; rádióvételt és

rádióadást lehetővé tevő eszközök biztosítása; hívásfolyam telefonvonalak biztosítása; telekommunikációs

eszközök biztosítása oktatási célokra; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

hálózathoz; távközlési eszközök, berendezések biztosítása; telekommunikációs csatlakozások biztosítása az

internethez vagy adatbázisokhoz; távközlési csatlakozások biztosítása internethez vagy adatbázisokhoz

adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés biztosítása rádiótelefonokkal kapcsolatos,

televízión keresztül közvetített információnyújtás; központi kapcsoló szolgáltatások nyújtása elektronikus

hírközlő hálózatokhoz; elektronikus levelezés, email; internetes fórumok biztosítása; távkonferencia

szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások biztosítása; frame relay kapcsolati szolgáltatások biztosítása

adattovábbításhoz; vezeték nélküli alkalmazási protokoll szolgáltatások nyújtása, beleértve a biztonságos

kommunikációs csatornák használatát; internetszolgáltatók; telefonszámokkal [telefonkönyv] kapcsolatos

szolgáltatások nyújtása; videokonferencia szolgáltatások; virtuális szolgáltatások biztosítása számítógép

használók közti valós idejű interakcióhoz; adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; számítógépes

kommunikáció és internet hozzáférés; információ közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció;

számítógépes adatközlés; számítógépesített kommunikációs szolgáltatások; számítógépes hozzáférés

telefonkönyvekhez; elektronikus hirdetőtáblák; információ számítógépes továbbítása kódolt vagy terminálos

hozzáféréssel. üzenetek továbbítása számítógép segítségével; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; információk és képek továbbítása számítógéppel;

üzenetek, információk és képek továbbítása számítógép segítségével; képek továbbítása számítógép segítségével;

rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiótávközlés; személyhívó szolgáltatások; információ és más

műsorok rádiós műsorszórása; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós kommunikáció; rádióadás; rádiótelefonos kommunikációs szolgáltatások;

rádiótávírós kommunikációs szolgáltatások; rádiós adatközlés; üzenetváltás számítógépes átvitellel; elektronikus

postafiókok kölcsönzése, bérlése; műholdas átvitel; műholdas adatátvitel online globális számítógépes hálózaton

keresztül; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas hang-és képátvitel; hangok, képek, jelek és adatok

műholdas átvitele; műholdas közvetítés; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műholdas televíziós

műsorszórás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; adatkommunikációval kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektronikus kommunikációval kapcsolatos

tanácsadás; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; kommunikációs berendezésekkel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció;

biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; vészüzenetek küldése utazók számára [elektronikus eszközök

segítségével]; vészüzenetek küldése [elektronikus eszközökkel]; üzenetek küldése; üzenetküldés számítógépes

hálózatokon keresztül; üzenetek küldése weboldalon keresztül; elektronikus üzenettovábbító szolgáltatások;
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hírküldés, híradás [közvetítés]; üzenetküldés, - fogadás és -továbbítás; adat áramoltatás; internetes audio

streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes videó streaming [egyidejű vagy

azonnali adatfolyam] szolgáltatások; televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által; televízióműsorok

terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televíziós műsorok terjesztése műhold által; fax szolgáltatások;

telefontechnikai szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefontechnikai szolgáltatások; telefonos és távközlési

szolgáltatások; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; telefonos távközlési szolgáltatások biztosítása előre

fizetett telefonos hívókártyákkal; államok közötti telefonszolgáltatások; távolsági telefonszolgáltatások;

kommunikáció távirati úton; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; táviratos távközlési szolgáltatások;

távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; információs távközlés

(beleértve a weboldalakat); távközlési szolgáltatások; e-mailes telekommunikáció; távközlési számítógépes

terminálok, telematikán, műholdon, rádión, távírón, telefonon keresztül; optikai szálas hálózatok segítségével

biztosított távközlési szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs szolgáltatások; mobil rádióhálózatot

használó távközlési szolgáltatások; műholdas kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások adatok

terjesztéséhez; távközlési szolgáltatások számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosításához; távközlési

szolgáltatások információ faxon történő átviteléhez; távközlési szolgáltatások adatbankokban tárolt információk

eléréséhez; távközlési szolgáltatások légiutasoknak; távközlési szolgáltatások betűszedéshez; telekommunikációs

szolgáltatások, nevezetesen ISDN szolgáltatások; telekommunikációs szolgáltatások, más néven személyi

kommunikációs szolgáltatások; távközlési szolgáltatások, nevezetesen kéretlen reklámhívások megszakítása és

megakadályozása; távközlési szolgáltatások, nevezetesen száloptikai hálózati szolgáltatások biztosítása;

konzultáció telekommunikáció területén; távközlési berendezések kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telex irodai szolgáltatások; telematikai kommunikáció

számítógépes terminálok révén; telematikai szolgáltatások; jelszóval elérhető telematikai szolgáltatások;

telematikai [adatkommunikációs] szolgáltatások; telematikai adat- és fájlátvitel; telematikai információküldés;

géptávíró szolgáltatások; rádiós és televíziós programok közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés;

előfizetéses televíziós műsorszórás; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése; elektronikus

kommunikációs rendszerek üzemeltetése; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások];

mobil kommunikációs rendszerek működtetése; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; telekommunikációs

hálózatok működtetése; műholdas televíziós adók működtetése; személyhívó rendszerek működtetése;

előfizetéses TV-szolgáltatás (fizetős TV) működtetése, video-on-demand szolgáltatást beleértve; üzenetküldő

készülékek kölcsönzése; jelzőberendezések, jelzőkészülékek bérbeadása, kölcsönzése; üzenetküldő készülékek

kölcsönzése; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; hírügynökségek; audio kommunikációs

szolgáltatások; audiovizuális kommunikációs szolgáltatások; audiovizuális átviteli szolgáltatások; automatikus

telefonszolgálat; vezeték nélküli hangposta szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások;

vezeték nélküli telefonos szolgáltatások; vezeték nélküli digitális üzenetküldő szolgáltatások; vezeték nélküli fax

szolgáltatások; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok működtetői számára; ISP

szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális

átviteli szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezési és postafiók szolgáltatások;

elektronikus kommunikációs szolgáltatások; számítógép segítségével biztosított elektronikus kommunikációs

szolgáltatás; elektronikus kommunikációs szolgáltatások bankok számára; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások pénzügyi intézmények részére; elektronikus kommunikációs szolgáltatások adatok rögzítésére

vonatkozóan; elektronikus kommunikációs szolgáltatások antennán keresztül; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások kábelen keresztül; pénzügyi információk nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; elektronikus levelezési és

postafiók szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; elektronikus posta

szolgáltatások adat- és hangátvitelre; elektronikus adatcsere-szolgáltatások; hitelkártyák hitelesítésével

kapcsolatos elektronikus kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások adatok elektronikus

átvitelére; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; elektronikus és távközlési továbbítási szolgáltatások;

elektronikus levelezés, email; elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus hangüzenetekkel kapcsolatos
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szolgáltatások; elektronikus rendelésátvitel; elektronikus levelezés és facsimile szolgáltatások; műsorszórási

szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórás; adatközvetítési szolgáltatások; Pay-per-view [PPV] televíziós adás;

videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; hangposta szolgáltatások; hanggal

aktiválható tárcsázási szolgáltatások; zenés, éneklő távirati szolgáltatások; számítógéppel biztosított interaktív

kommunikációs szolgáltatások; interaktív közvetítési és kommunikációs szolgáltatások; internet-alapú telefonos

szolgáltatások; internet szolgáltatások lakossági és vállalati ügyfelek számára; internet portál szolgáltatások;

elektronikus levelezés, email; telefonok kölcsönzése; időosztás szolgáltatások kommunikációs készülékekhez;

hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségek; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon

vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; kábeltelevíziós műsorszórás; műsoradás kábelen;

közvetítés műholdon és kábelen keresztül; műsoradás kábelen; fax kommunikációs és átviteli szolgáltatások;

számítógépek közötti kommunikáció biztosítása; nyilvános telefonokkal kapcsolatos kommunikációs

szolgáltatások; mobiltelefonos összeköttetés; fax kommunikációs szolgáltatások; távírón keresztüli

kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos összeköttetés; kommunikációs szolgáltatások számítógépes

hálózatokon keresztül; telex [távíró] kommunikációs szolgáltatások; fax kommunikációs szolgáltatások; távírón

keresztüli kommunikáció biztosítása; mobiltelefonos összeköttetés; kommunikációs szolgáltatások számítógépes

 hálózatokon keresztül.

 41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; filmforgalmazás; mozifilm-forgalmazás; televíziós

műsorok szindikálása; televíziós műsorok terjesztése [nem szállítás]; videókhoz kapcsolódó díjátadók vendégül

látása [szervezés]; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; elektronikus kiadványszerkesztés;

folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; show-műsorok készítése; műholdas televíziós show-k;

rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; mozifilmek kölcsönzése; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

filmforgalmazás [kivéve szállítás]; filmgyártás oktatási célokra; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmes

szórakoztatás; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók; zenei produkciók; dalszerzés mozifilmekhez;

rádiós zenei koncertek; televíziós zenei koncertek; élő zenei koncertek; előadási helyszíneken bemutatott zenés

esztrádműsorok; zenei rendezvények szervezése; zenei kazetták kölcsönzése; zenekiadási szolgáltatások;

jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; videofilmekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; filmstúdiók; elektronikus magazinok kiadása; globális

számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; elektronikus kiadványok megjelentetése; zenekiadási

szolgáltatások; kottafüzetek kiadása; web-es újságok megjelentetése; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; információs technológiával kapcsolatos könyvek kiadása;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése;

könyvek és magazinok megjelentetése; újságok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; hírlevélkiadási szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; szövegek, könyvek, magazinok és

egyéb nyomtatott anyagok megjelentetése; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői

tartalmának kiadása; videoszalagok vágása; kiadói szolgáltatások; kulturális célú bemutatók, kiállítások

szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási célú

kiállítások lebonyolítása; rádió- és televíziókészülékek bérbeadása; mozifilm-berendezések kölcsönzése,

bérbeadása; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; audio lemezek kölcsönzése; audiokazetták kölcsönzése;

hangoskönyvek bérbeadása; audioberendezések kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; zenét tartalmazó

hangszalagok bérbeadása; audiovizuális készülékek kölcsönzése; audiovizuális felvételek kölcsönzése;

mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilmek és hangfelvételek kölcsönzése; mozifilm-kamerák

bérbeadása, kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; filmstúdiók

bérbeadása; létesítmények bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; videoszalagok kölcsönzése;

magnókazetták bérbeadása; színpadi díszletek kölcsönzése; mozik bérbeadása; filmfelvevő berendezések

kölcsönzése; filmfelvevő gépek és berendezések kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; mozifilm-vetítőgépek

bérbeadása; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; CD lemezek kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés;

színpadi világításvezérlők bérbeadása; jelmezkölcsönzés [színházi vagy jelmezbáli]; színpadi díszletek

kölcsönzése; film- vagy televíziós díszlet kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2580



képfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése; akusztikus felvevő felszerelések bérbeadása; akusztikus

lejátszó felszerelések bérbeadása; elektronikus játékeszközök kölcsönzése; színpadi világító felszerelések

bérbeadása; magnetofonok bérbeadása; hanglemezek vagy hangfelvételt tartalmazó mágnesszalagok kölcsönzése;

felvételek, CD-lemezek vagy műsoros mágneses szalagok kölcsönzése; rádió- és televíziókölcsönzés;

videokamerák kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; rádióvevő készülékek kölcsönzése; világítás

bérbeadása filmkulisszákhoz; világítás bérbeadása színházi előadásokhoz; világítás bérbeadása televíziós

felvételekhez; világítóberendezések bérbeadása színpadi felszerelésekhez; világítóberendezések kölcsönzése

színházak vagy televíziós stúdiók részére; világítóberendezések bérbeadása színházak számára;

világítóberendezések bérbeadása televízió-stúdióknak; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; búvárpipák

kölcsönzése; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók számára; sífelszerelés

kölcsönzése; festmények és kalligráfiák kölcsönzése; műsoros kazetták kölcsönzése; szórakoztató felvételek

kölcsönzése; televíziós kamerák kölcsönzése; televízió kölcsönzés; tévéműsorok kölcsönzése; teniszpályák

kölcsönzése; előre rögzített filmek kölcsönzése; felvett filmek kölcsönzése lemezeken; felvett filmek kölcsönzése

videoszalagokon; műsoros videoszalagok kölcsönzése; CD-lejátszók bérbeadása; hanglejátszó készülékek

kölcsönzése, bérbeadása; hangjelek rögzítésére szolgáló készülékek bérbeadása; videojelek rögzítésére szolgáló

készülékek bérbeadása; hangfelvevő berendezések bérbeadása, kölcsönzése; videolemezek kölcsönzése;

videofilmek kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése; videofelszerelések

kölcsönzése; videojátékok kölcsönzése; videofelvevők kölcsönzése; videoszalagok és mozifilmek kölcsönzése;

videoszalagok, videokazetták és videogramok kölcsönzése; videó képernyők bérbeadása; papírsárkányok

kölcsönzése; hang- és videofelvételek kölcsönzése; hangfelvételek kölcsönzése; animációs rajzfilmek készítése;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; zenés előadások; tánc, zene és dráma előadások tartása; tévéműsorok

bemutatása; videoelőadások; élő előadások bemutatása; élő zenekari előadások; rock együttesek élő fellépései,

előadásai; drámák előadása; zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek

által; koncertek bemutatása; élő komédiák bemutatása; koncertek prezentálása; operák bemutatása; táncos

előadások bemutatása; zenés szólóestek bemutatása; színházi produkciók; színházi szórakoztatás; színházi

előadások, animációs és élő egyaránt; színházi előadások, zenei előadások; színházi produkciók; színházi

szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; filmszínházak; moziadaptáció és

vágás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások filmfelvevő gépek és berendezések (biztosítása); filmszínházak;

mozifilmek gyártása; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; rajongói klubok; filmes és zenei

produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; színpadi díszletek kölcsönzése; díszletek bérbeadása televízióstúdiók

számára; kulturális tevékenységek; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások nyers felvételének

készítése; csengőhangok az interneten [nem letölthető]; audio-szalagok [hangkazetták] vágása; filmszerkesztés,

vágás; mozifilmek vágása; rádió- és televízióműsorok készítése; interaktív és digitális tömörítési funkcióval

rendelkező televíziós berendezések lízingje; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; zenei

művek publikálása; zenei szövegek kiadása; könyvek publikálása és kiadása; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatás; eseménynaptárak kiadása; színházi szövegkönyvek kiadása; könyvkiadás; könyvek és magazinok

megjelentetése; szórólapok megjelentetése; oktatási anyagok kiadása; adatbázisokban vagy az interneten

hozzáférhető anyagok publikálása; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; kották kiadása;

dalok kiadása; elbeszélések kiadása; kézikönyvek kiadása; elektronikus publikációk; folyóiratok publikálása;

szövegek kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok

megjelentetése; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; televízión keresztül nyújtott oktatási

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások biztosítása televízióműsorokon keresztül; szórakoztató és kulturális

rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; fesztiválok szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése;

képzési célú fesztiválok rendezése; zenés előadások szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; távközléssel kapcsolatos éves konferencia szervezése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák és szemináriumok szervezése és
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lebonyolítása; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

versenyek szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; közönség bevonását célzó játékok szervezése; színházi előadások szervezése; kulturális show-k

szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; színházi előadások

megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek oktatási célú közzététele; filmek bemutatása; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; televízióműsorok bemutatása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

videofilmek bemutatása; golfütők egyéni felhasználókhoz való igazítása; tv- és rádióműsor előkészítés és

készítés; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából;

dokumentumfilmek készítése mozik részére; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; hírműsorok készítése

mozis vetítésre; oktatási célú kiállítások rendezése; képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások lebonyolítása

szórakoztatási célokra; gyakornoki, tanonci felkészítés; oktatási programok szervezése; feliratok készítése

filmekhez; feliratozás készítése élő színházi előadásokhoz; szórakoztató bemutatók szervezése; rádiós és

televíziós műsorok készítése; rádióműsorok készítése; szövegek készítése kiadásra; tv műsorok készítése;

szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató műsorok készítése mozik számára;

szabványosított tesztek készítése, elvégzése és pontozása; rádióműsorok terjesztése; televíziós műsorok

szindikálása; animációs szolgáltatások; animációs és élő műsorok gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio/vizuális bemutatók készítése; műsoros audio kazetták készítése;

hangfelvétel készítése; audioszalagok készítése szórakoztatási célokra; zenei szórakoztató műsorok készítése;

audiovizuális felvételek készítése; dokumentumfilmek készítése; élő show-k készítése; tehetségkutató műsorok

készítése; mozifilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; filmgyártás oktatási célokra; oktatási

filmek gyártása; zenei produkciók; zenés show-k készítése; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; zenés videók készítése; rajzos moziklipek gyártása; kabarék készítése; mozifilmgyártás és

-forgalmazás; rádióműsorok gyártása és szolgáltatása; televíziós műsorok készítése és forgalmazása;

rádióműsorok készítése és bemutatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése;

animációs mozis videoklipek gyártása élő előadások készítése; kabaréműsorok készítése; színdarabok színpadra

állítása; színházi produkciók; mozifilmek gyártása; mozifilmek gyártása korcsolyashow-k készítése; folytatásos

animációs kalandshow-k készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek

készítése; különleges effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése rádiók számára; televíziós

speciális effektek készítése; színpadi show-k rendezése; show-műsorok készítése; show-k és filmek készítése;

kábeltelevíziós műsorok gyártása; teleshopping műsorok készítése; rádióműsorok készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; filmes tanulmányok készítése; sportesemények megrendezése; sportesemények

rendezése forgatáshoz; sportesemények rendezése a rádiók számára; sportesemények rendezése televíziók

számára; menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; televíziós show-műsor készítés/rendezés;

tévéfilmek gyártása; televíziós és mozifilmek készítése; rádió- és televízióműsorok készítése; élő

televízióműsorok készítése oktatáshoz; televíziós show-műsor készítés/rendezés; élő televízióműsorok készítése;

TV műsorok készítése; televíziós szórakoztató műsorok készítése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése;

televíziós show-műsor készítés/rendezés; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek

elkészítése; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztató show-k készítése táncosok

részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k készítése zenészek

közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató televíziós műsorok

készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; szórakoztató hangfelvételek gyártása; hang- és zenefelvételek

készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; kábeltelevíziós műsorok gyártása;

kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; animációs rajzfilmek készítése; hanganyagok készítése;

szórakoztatási célú filmgyártás; mozifilmek gyártása; videoszalagok gyártása; filmforgalmazás; videofilm gyártás

és kölcsönzés; színházi produkciók; mozifilmek gyártása; mesterlemezek készítése; rádiós szórakoztató műsorok

készítése; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; zárt feliratos televízióműsorok gyártása;
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videofilmgyártás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; videokazetták gyártása; oktatóvideók készítése;

videoszalagok gyártása; videolemezek gyártása; videofelvételek készítése; videoszalagok és videolemezek

előállítása; videoszalagok gyártása vállalati használatra vállalati oktatási célú képzéshez; videoszalagok gyártása

vállalati használatra menedzsment képzésekhez; élő szórakoztató műsorok rendezése; hang- és/vagy

videofelvételek készítése; hanganyagok készítése; mozifilmek vetítése orvosi célokra; mozifilmek vetítése

technikai célokra; mozifilmvetítőgépek bérbeadása; víziparkok üzemeltetése; általános műveltségi [írás-olvasás]

tanfolyamok lebonyolítása; atlétikai pályák üzemeltetése; hang- vagy videostúdiók biztosítása; uszodai

létesítmények; baseballpályák üzemeltetése; biliárdszalonok üzemeltetése; digitális zeneszolgáltatás az

internetről; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene szolgáltatása MP3-as

internetes weboldalakon [nem letölthető]; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; élő show-k rendezése; zenés szórakoztatás; élő zenei előadások; színházi ismertetők

megjelentetése; televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; mozik üzemeltetése; mozi [filmvetítési]

lehetőségek biztosítása; filmszínházak; kulturális tevékenységek biztosítása; online kiadványok megjelentetése;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión

keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; élő zenei előadások; rádiós szolgáltatások

tananyag átismétléséhez; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádióvevő

készülékek kölcsönzése; rádióműsor összeállítása [ütemezés]; rádióműsorok készítése; színházi show-k

rendezése; színdarabok rendezése, zenés show-k rendezése; színdarabok rendezése vagy bemutatása; könnyed

szórakoztató műsorok színrevitele; zene rögzítése; hanganyagok készítése; mikrofilmezési szolgáltatások;

mikrofilmezés; videorögzítés; filmstúdiók; stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások mozifilmek rögzítéséhez;

stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; rádió- és

televíziókölcsönzés; filmek feliratozása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; vallási és inspiráló

mondanivalójú tévé- vagy rádióműsorok; rádió- és televízióműsorok készítése; televízió- és rádióműsorok

tervezése [ütemezése]; TV műsorok készítése; televíziós műsortervezés [ütemezés]; rádió- és televíziókölcsönzés;

hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; művészek fellépésének lefoglalása

rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése;

előadóművészek művészi vezetése; stúdiók bérbeadása; füvészkertek, arborétumok; filmstúdiók;

hangversenytermek menedzsmentje; színházmenedzsment; mozi menedzsment; stúdiószolgáltatások;

videoszalagok vágása; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy

rögzítése; írott szövegek szerkesztése; rádióműsorok szerkesztése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek];

TV-műsorok szerkesztése [vágása]; videoszalagok vágása; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató

szolgáltatások; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus műsorismertető szolgáltatások;

filmgyártási szolgáltatások; filmstúdiók; koncerttermek, varieték; zenei produkciók; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; zenés szórakoztató

szolgáltatások; zenekiadási szolgáltatások; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zeneszerzés; interneten

közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat);

magazinok kiadása; térképkiadási szolgáltatások; könyvkiadás; könyvek és magazinok megjelentetése;

hírlevélkiadási szolgáltatások; útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási

szolgáltatások; videó- és audiofelvételek kölcsönzése; videó kölcsönzési szolgáltatások; színházi produkciók;

mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; filmstúdiók; filmszínházak; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások;

rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); zeneszerzés; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához;

videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások; animációs szolgáltatások; hangszalagok [audio

kazetták] gyártása; show-k gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; rádióműsorok készítése; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok

készítése televízióműsorok formájában; videokészítési szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2583



szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások;

hangfelvétel készítés; hangrögzítő és videós szórakoztatási szolgáltatások; hang- és videofelvételek készítése;

audio-, film-, videó- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; filmstúdiók;

próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; filmstúdiók; stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; zenestúdiók

szolgáltatásai; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdiószolgáltatások; stúdió szolgáltatások videók

rögzítéséhez; stúdiószolgáltatások televíziók számára; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós műsorismertetési

szolgáltatások; TV játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások;

animációs szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; zenés előadások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; videók, videofelvételek készítése; videós szórakoztató szolgáltatások; rádióműsorok készítése;

szórakoztató anyagok készítése videók formájában; zeneszolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó vidámparki

szolgáltatások; televízió-műsorokhoz kapcsolódó vidámparki szolgáltatások; filmek történeteihez kapcsolódó

vidámparki szolgáltatások; videoszalagok kölcsönzése, videofelvevők kölcsönzése; videorögzítés; könyvtárak

filmek kölcsönzésére; könyvtárak videók kölcsönzésére; videoszalagok vágása; kábeltelevízión keresztül

biztosított szórakoztatás; teletext rendszereken keresztül nyújtott szórakoztatás; telefonos szórakoztatás;

szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté

területén; rádiós szórakoztatás; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok

formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások;

szórakoztatási célú élő bemutatók; televíziós szórakoztatás; eredeti felvételek készítése; hangfelvételek

 kölcsönzése; hanglemezek bérlete.

 ( 111 )  232.026

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 19 03655

 ( 220 )  2019.12.02.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  Noxetib

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  232.033

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 19 03251

 ( 220 )  2019.10.22.

 ( 732 )  Supremex Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Kálovics Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Boncoli

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  232.238

 ( 151 )  2020.09.01.
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 ( 210 )  M 19 00449

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Farkas Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Aperitifek; brandyk; égetett szeszes italok; pálinkák; likőrök; koktélok; rumok; gyümölcstartalmú alkoholos

 italok; whisky; vodka; alkoholos gyümölcsitalok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; vendéglátóipari és alkoholos áruk bemutatása és kiállítása, hirdetési és

reklámozási szolgáltatása; on-line hirdetőtevékenység számítógépes hálózaton keresztül; vendéglátóipari

franchise rendszerek létrehozása és működtetése; vendéglátóiparban használatos termékeket árusító boltok

 üzemeltetése.

 43    Vendéglátás; étteremi szolgáltatások; gyorséttermek működtetése és üzemeltetése; bárok, snackbárok és

eszpresszók üzemeltetése és működtetése; kantinok, büfék, étkezdék és önkiszolgáló éttermek üzemeltetése és

működtetése; kávéházak üzemeltetése és működtetése; panziók, kempingek, üdülők, turistaházak, üdülőtáborok

 üzemeltetése; szállodák üzemeltetése; átmeneti szállás kiadása; fizetővendég szolgáltatás.

 ( 111 )  232.383

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 19 02273

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)

 ( 541 )  Csipke ROZÉ

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  232.414

 ( 151 )  2020.09.29.

 ( 210 )  M 18 00529

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 ) DIGITAL MEDIA AND COMMUNICATIONS Közép-Európai Kommunikációs Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FILM4

 ( 511 )  35    Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

 telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás, kivéve televíziós és filmgyártási szolgáltatások, valamint filmekkel kapcsolatos kiállítások,

valamint filmfesztivál szervezési szolgáltatások; audioberendezések kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai;
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élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások (szórakoztatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

kivéve filmművészeti kiállítások és fesztiválok; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri

 szolgáltatások; szinkronizálás.

 ( 111 )  232.415

 ( 151 )  2020.10.08.

 ( 210 )  M 18 02211

 ( 220 )  2018.07.23.

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  AHLAMI

 ( 511 )   29    Tejtermékek, sajtok.

 ( 111 )  232.441

 ( 151 )  2020.09.30.

 ( 210 )  M 20 00906

 ( 220 )  2020.03.27.

 ( 732 )  Galambos Balázs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok szervezése és

lebonyolítása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és

 lebonyolítása.

 44    Pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; gyerekpszichológiai tanácsadás; párterápia;

 párkapcsolati tanácsadás; válással kapcsolatos tanácsadás; családterápia; életvezetési tanácsadás.

 45    Egyeztetési, közvetítési és békéltetési szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások

házassági vitákban; válási mediációs szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; közbenjárás;

jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

dokumentumok elkészítése; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; jogi szolgáltatások megszervezése;

ügyvédi szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; családi és párkapcsolati mediációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.479

 ( 151 )  2020.10.13.

 ( 210 )  M 20 00026

 ( 220 )  2020.01.07.

 ( 732 )  Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;

munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós

reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán

keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);

 takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.

  37    Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

 38    Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat

szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek

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

 39    Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;

közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szolgáltatások; termékek

 csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek, filmszínházi előadások, filmbemutatók;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem

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

elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

 szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.

 43    Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, -időskorúak

otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes
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elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek

(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők;

 üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,

 idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online

 közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.

 ( 111 )  232.484

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 20 00958

 ( 220 )  2020.04.06.

 ( 732 )  Ingatlanprofik.online Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Kurucz-Kováts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  232.485

 ( 151 )  2020.10.13.

 ( 210 )  M 20 01275

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  X-Meditor Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  eDiga Szakkiállítás és Konferenciasorozat

 ( 511 )  41    Oktatási kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítás szervezése; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra;

kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási

célokra; képzési célú kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási

 célú kiállítások, bemutatók szervezése.

 ( 111 )  232.486

 ( 151 )  2020.10.13.

 ( 210 )  M 20 01281

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Rád (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; biztosítási információs szolgáltatás, biztosítási statisztikai szolgáltatások, biztosítási tanácsadás;

 biztosításközvetítés; garancia szolgáltatások.

 37    Üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

 számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; telefonok üzembe helyezése és javítása.

 38    Távközlési szolgáltatások; mobiltelefonos kommunikáció; telefonos help desk szolgáltatás; telefon- és

 mobiltelefon szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; áruk raktározása; áruszállítás; szállítás.

 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; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes

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

számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése

érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek

távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás;

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás.

 ( 111 )  232.487

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 20 01283

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  Ferling Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

 reklámkoncepciók kidolgozása.

 ( 111 )  232.507

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 19 03397

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Gyümölcsök, tartósított; zöldségek, tartósított; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek; szárított

 gyümölcsök; szárított zöldségek; főzött gyümölcsök; főzött zöldségek.

  31    Gyümölcsök, friss; zöldségek, friss; kerti fűszernövények, friss.

 ( 111 )  232.508

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00678

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Dr. Bende Máté Ferenc, Budapest (HU)

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

 Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketing tanácsadás; üzleti marketing

szolgáltatások; marketing menedzsment tanácsadás; marketing konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing

tanácsadás, direkt marketingre vonatkozó konzultáció; reklám- és marketing konzultáció; marketing

menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; marketing-tanácsadás és

szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;

stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzlettel és marketinggel

kapcsolatos információk vagy vizsgálatok; marketingtrendek elemzése; marketing előrejelzés; marketingstratégiai

vizsgálatok; marketing tanulmányok előkészítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; vállalatok promóciója

[reklámozás]; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámozási és promóciós szolgáltatások; előadások,

prezentációk szervezése reklámozási célokra; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;

marketingtanácsadás a közösségi média területén; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó

szaktanácsadó szolgáltatások; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklám

és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel

kapcsolatos információnyújtás; marketing tanulmányok készítése; marketinghez kapcsolódó elemzés;

marketingadatok statisztikai értékelése; piackutatás és marketing tanulmányok; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; marketingtervek elkészítése;

marketingügynökségi szolgáltatások; reklám és marketing; marketing információ szolgáltatása; marketing

felmérések tervezése; marketing stratégiák tervezése; marketing információk nyújtása; marketinggel kapcsolatos

információgyűjtés weboldalakon keresztül; reklám és marketing szolgáltatások; marketing rendezvények

megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók

kidolgozása; reklámozás, marketing és promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média

területén; reklám, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs

csatornákon keresztül biztosítva; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával

kapcsolatos szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;

 reklámozás előkészítése; reklámozási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.509

 ( 151 )  2020.10.14.
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 ( 210 )  M 20 00692

 ( 220 )  2020.03.04.

 ( 732 )  dr. Törös Judit, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Cserép Edit, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallások elkészítése;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; bérszámfejtés; kiszervezett vállalatirányítás;

konzultáció személyzeti kérdésekben; pénzügyi auditálás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás;

szövegszerkesztés; titkársági szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti

projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 36    Adósságrendezési szolgáltatások; befektetési alapok; bérházak kezelése; elektronikus tőkeátutalás; értékek

letétbe helyezése; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

 jótékonysági célú gyűjtések; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; széfszolgáltatások; vagyonkezelés.

 41    Múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

 nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások.

 45    Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; arbitrációs

szolgáltatások; audio termékekhez kapcsolódó jogok bejegyzése [jogi szolgáltatások]; biztosítási kárigényekhez

kapcsolódó vizsgálati szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása

[jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása

felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton; domain nevek regisztrálása felhasználók

azonosítására globális számítógépes hálózaton [jogi szolgáltatás]; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési

szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyeztetési szolgáltatások áruk

gyártásához kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; engedélyező hatósági szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások

ipari tulajdonnal kapcsolatban; filmek, televíziós műsorok és videók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

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

használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és

zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes szerzői

jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal

kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; fogyasztói jogokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; franchise koncepciók engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise tevékenység jogi kérdéseivel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; földrajzi jelzések

védelmével kapcsolatos tanácsadás; gyártási szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások;

információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; internetes domain-nevek bérbeadása; ipari tervek

védelmével kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok licenszelése; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése

[jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok használatára feljogosító engedélyek kiadása mások számára; ipari tulajdonjogok és

szerzői jogok kezelése; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi

szolgáltatások]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; ipari

tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás; ipari tulajdonnal

kapcsolatos tanácsadás; ipari vagyonkezelés; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi
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asszisztensi szolgáltatások; jogi beszámolók készítése az emberi jogok területén; jogi dokumentumok elkészítése;

jogi dokumentumok hitelesítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi képviseleti

szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi szaktanácsadás

franchisinggal kapcsolatban; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása; jogi

szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával

kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban;

jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi és igazságügyi kutató szolgáltatások a

szellemi tulajdon területén; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;

jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogsegély szolgáltatások; kereskedelmi

szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás; közvetítés jogi eljárásoknál;

lajstromozott formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; lajstromozott formatervezési minták

licenszelése; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; litigációs

segítségnyújtási szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; munkaügyi kapcsolatokhoz

kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése

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

szolgáltatások; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi

szolgáltatások; professzionális tanácsadó szolgáltatások a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; rádió- és

televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos

tanácsadás; szabadalmak engedélyezése; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmak és szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi szolgáltatások; szabványok

és gyakorlat áttekintése a törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés biztosítása céljából; szabályozási

ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabályozások előkészítése; szellemi tulajdon

engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok területén [jogi

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

kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon

licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi

tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás; szellemi

tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra

vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal

kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások befektetők számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és

szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek

számára; szerzői jog kezelésére vonatkozó tanácsadás; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos szaktanácsadási

szolgáltatások; szerzői joggal kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jog megsértésével kapcsolatos

szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szerzői jogok

engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségek;

szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségekkel kapcsolatos tájékoztatás; szerzői jogok kezelése;

szerzői jogok védelme; szerzői jogok és ipari tulajdonjogok kezelése mások megbízásából; szerzői jogok és
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járulékos szerzői jogok kezelésével és hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogvédelemmel

kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás a szellemi tulajdon és

a szerzői jogok kezelésével kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel

kapcsolatban; televízió műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; televízióműsorok, video- és

rádióműsorok, produkciók és formátumok licencjogainak kiadása [jogi szolgáltatások]; televíziós műsorok

másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása; tulajdonátruházás; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; vitarendezési szolgáltatások; válási mediációs szolgáltatások; védjegyek engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése;

védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; végrendeletek végrehajtása; végrendeletekkel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi [barrister] szolgáltatások;

 üdülési jogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások].

 ( 111 )  232.511

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00547

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  Polgár Gyula, Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Klímaberendezések kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai; hűtéstechnikai alkatrészek forgalmazása.

  37    Fűtő-, és hűtő klímaberendezések szerelése, javítása; légtechnikai szolgáltatások.

 ( 111 )  232.512

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00407

 ( 220 )  2020.02.11.

 ( 732 )  dr. Kádas Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás, célzott marketing; értékesítési promóciós

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése; reklámfilmek

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

ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés,

adatkezelés; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

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

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 111 )  232.513
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 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00408

 ( 220 )  2020.02.11.

 ( 732 )  dr. Kádas Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bóné Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás, célzott marketing; értékesítési promóciós

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információs

ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése; reklámfilmek

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

ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés,

adatkezelés; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

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

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 111 )  232.514

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00403

 ( 220 )  2020.02.07.

 ( 732 )  Braunné Barta Katalin, Nyúl (HU)

 Braun Dániel, Tényő (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  FutaNyúl

 ( 511 )  41    Sportversenyek rendezése, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szórakoztatási szolgáltatások,

 kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  232.515

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00544

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  Erdős-Kathi Klára, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Helmeczi András, Debrecen

 ( 541 )  shapetime

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz).

 ( 111 )  232.516

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00417

 ( 220 )  2020.02.10.

 ( 732 )  E-Ratio Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Tóth Bence, Gönyű

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftverek tervezése,

fejlesztése és kivitelezése; internetes platformokhoz való szoftverek programozása; honlapok fejlesztésére

szolgáló szoftverek programozása; videojáték-szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek testre

szabott tervezése; kommunikációs rendszerekhez készült szoftverek fejlesztése; nem letölthető, online szoftverek

biztosítása; mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; szoftver mint szolgáltatásként [SaaS]

biztosított játékplatformok; internetes információs platformokhoz használatos szoftverek programozása;

számítógépes szoftverek létrehozása, karbantartása és modernizálása; számítógépes szoftverek kutatása,

fejlesztése, tervezése és újítása; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem

letölthető online szoftverek biztosítása kommunikációs célokra; szoftverek tervezése és fejlesztése a

mobilalkalmazások területén; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem

letölthető interaktív szórakoztatási szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; számítógépes játékszoftverek

és virtuális valóság szoftverek tervezése és fejlesztése;internetes portálok, csevegőszobák, csevegővonalak és

internetes fórumok szoftvereinek programozása; számítógépes és videojáték-szoftverekkel kapcsolatos

tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása

adatok kezelése céljából; honlapok fejlesztésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; weboldal tervezés; weboldalak programozása; webportálok tervezése; weboldal

tervezés, készítés; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; weblapok kidolgozásával és karbantartásával

kapcsolatos szolgáltatások; mobiltelefonokhoz készült webhelyek létrehozása és karbantartása; weboldalak

készítése és szolgáltatása mások számára; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; internetes

weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; online weboldalak tárolása mások számára online

tartalmak megosztására; elektronikusan tárolt weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre;

játékok tervezése; számítógépes játékszoftverek fejlesztése; számítógépes játékok programozása; számítógépes

játékszoftverek tervezése; számítógépes játékszoftverek programozása; számítógépes játékszoftverek tervezése és

fejlesztése; számítógépes programozás az internethez; internetalapú szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása; honlapok és internetes oldalak

tervezése és létrehozása; internetes honlapok létrehozására szolgáló számítógépes programok, szoftverek és

kódok írása megbízásra; mobil weboldalak hosztolása; honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz;

 weboldal fejlesztő szolgáltatások; honlap- és weboldal tervezés.

 ( 111 )  232.517

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00423

 ( 220 )  2020.02.12.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  CheckINN

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

szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre

vonatkozó információs szolgáltatások; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése üzleti

célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; promóciók

szervezése audiovizuális média használatával; promóciós események szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások;

vásárlói hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; ösztönzési programok szervezése, működtetése
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és ellenőrzése; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; hűségprogramok szervezése

ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

állásközvetítő irodák; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal;

hűségprogramok és ösztönzési programok megszervezése, működtetése és felügyelete; üzleti kutatás; üzleti

elemzés; piacok üzleti elemzése; piaci felmérés elemzése; üzleti információk elemzése; marketinghez kapcsolódó

elemzés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; stratégiai üzleti elemzés; üzleti elemzési szolgáltatások; vállalati

attitűdök elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; fogyasztói reakciók elemzése; gazdasági előrejelzés és

 elemzés; piackutatás és üzleti elemzés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési

tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási

szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); konferenciák szervezése; előadások szervezése; képzés

szervezése; webináriumok szervezése; oktatási programok szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése;

továbbképzési szemináriumok szervezése; díjátadó ünnepségek szervezése; üzleti képzések szervezése; üzleti

konferenciák szervezése; oktatási célú ünnepségek szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel

kapcsolatos konferenciák szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; oktatási célú

konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási gyűlések,kongresszusok

szervezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; bemutatók szervezése képzési célokra; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítások szervezése oktatási

célokra; képzési célú kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatások szervezése és

lebonyolítása; tanórák szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése az interneten; játékok szervezése és

lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,

versenysorozatok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; vetélkedők, játékok és

versenyek szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; közönség bevonását célzó játékok

szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és

szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; workshopok [képzés]

szervezése, lebonyolítása és rendezése; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

levelező tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; online távoktatási szolgáltatások; tanfolyamszervezés turisták

számára; idegenforgalommal kapcsolatos tanfolyamok; oktatási díjak kiosztása; díjátadó ünnepségek szervezése;

 versenyek és díjkiosztók rendezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése.

 ( 111 )  232.518

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00416

 ( 220 )  2020.02.11.

 ( 732 )  AGRARIN Kft., Szőlősgyörök (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan kertészeti termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.
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 ( 111 )  232.519

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00265

 ( 220 )  2020.01.29.

 ( 732 )  Establecimiento Las Marias S.A.C.I.F.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Ilex paraguaiensis (maté tea); ilex paraguaiensis (maté tea) alapú italok, teák; tea alapú italok és

 gyógynövény forrázatok.

 ( 111 )  232.520

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00677

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Dr. Bende Máté Ferenc, Budapest (HU)

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

 Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; marketing tanácsadás; üzleti marketing

szolgáltatások; marketing menedzsment tanácsadás; marketing konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing

tanácsadás, direkt marketingre vonatkozó konzultáció; reklám- és marketing konzultáció; marketing

menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; marketing-tanácsadás és

szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás;

marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;

stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzlettel és marketinggel

kapcsolatos információk vagy vizsgálatok; marketingtrendek elemzése; marketing előrejelzés; marketingstratégiai

vizsgálatok; marketing tanulmányok előkészítése; reklámozás, promóciós szolgáltatások; vállalatok promóciója

[reklámozás]; reklámszövegírás promóciós célokból; reklámozási és promóciós szolgáltatások; előadások,

prezentációk szervezése reklámozási célokra; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;

marketingtanácsadás a közösségi média területén; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó

szaktanácsadó szolgáltatások; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklám

és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel

kapcsolatos információnyújtás; marketing tanulmányok készítése; marketinghez kapcsolódó elemzés;

marketingadatok statisztikai értékelése; piackutatás és marketing tanulmányok; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; marketingtervek elkészítése;
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marketingügynökségi szolgáltatások; reklám és marketing; marketing információ szolgáltatása; marketing

felmérések tervezése; marketing stratégiák tervezése; marketing információk nyújtása; marketinggel kapcsolatos

információgyűjtés weboldalakon keresztül; reklám és marketing szolgáltatások; marketing rendezvények

megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók

kidolgozása; reklámozás, marketing és promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média

területén; reklám, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs

csatornákon keresztül biztosítva; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával

kapcsolatos szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva;

 reklámozás előkészítése; reklámozási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.521

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00676

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  EliMo Angyali Hálakő Minden Gyermekért Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.522

 ( 151 )  2020.10.14.

 ( 210 )  M 20 00419

 ( 220 )  2020.02.10.

 ( 732 )  Dovgál András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Huszár és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1);

akkumulátor- és elemtöltők (2); antennák; áramátalakítók, transzformátorok; audio interfészek; audio keverők;

audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; biochipek;

botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák (integrált

áramkörös kártyák); digitális fényképkeretek; digitális könyvolvasók; diktafonok; DVD-lejátszók; egérpadok;

egér (számítógép-periféria); elektromos átalakítók; elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,

akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektronikus

kotta, letölthető; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; equalizerek (audio készülékek);

erősítők; faxgépek; fejhallgatók; fényképészeti állványok; fényképezőgépek, kamerák; fénymásolók;

festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; GPS

készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok;

hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények; hangszóródobozok;

hordozható médialejátszók; hordozható számítógépek; interaktív érintőképernyős terminálok;

interkommunikációs berendezések, készülék; játékszoftverek; jukeboxok (háttértároló eszközök) számítógépekbe;

kompakt lemezek, CD-k (audio-video); laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

lemezjátszók; lemezmeghajtók számítógépekhez; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető

elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető zenefájlok(1); letölthető zenefájlok (2); magnetofonok; magnók

(kazetták lejátszásához); megafonok; mélynyomók; mobiltelefonok; modemek; monitorok (számítógép hardver);

monitorok (számítógép programok); okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktatási készülékek; olvasók
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(adatfeldolgozó eszközök); operációs rendszerprogramok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;

optikai készülékek és eszközök; rádiókészülékek; rádiós személyhívók; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek;

rajzgépek; sétálómagnók; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes

képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok (letölthető szoftverek); számítógépes

programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

számítógépes szoftver platformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák;

számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák;

számítógép memória eszközök; számológépek; táblagépek; táblagép tokok; telefonok; tokok digitális személyi

asszisztensekhez (PDA-khoz); tokok okostelefonokhoz (1); tokok okostelefonokhoz (2); TV-készülékek;

USB-pendrive-ok; üzenetrögzítők; vezeték nélküli telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák;

videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videotelefonok; zenegépek

 (jukeboxok); zsebszámológépek.

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

 35    Számítástechnikai, informatikai, telekommunikációs, illetve elektronikus berendezések és szoftverek

 kereskedelme.

 42    Adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes

programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;

honlapalapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára (információtechnológiai szolgáltatások);

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mobiltelefonok

kikódolása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos

tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés

vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok

elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete (monitoring); számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi

szolgáltatások; számítógép hardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógépprogramozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az

interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás (SaaS);

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  232.528

 ( 151 )  2020.10.16.

 ( 210 )  M 19 03391

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  2DRIVE

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

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

 csiszolószerek.

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 az ellátás vagy

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

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,
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számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

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

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

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok

 nem textilből.

 ( 111 )  232.529

 ( 151 )  2020.10.16.

 ( 210 )  M 19 03393

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAPPY

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  232.530

 ( 151 )  2020.10.16.

 ( 210 )  M 19 03392

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KONDITION Be active. Get in shape.

 ( 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 az ellátás vagy

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

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

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

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

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

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 111 )  232.531

 ( 151 )  2020.10.16.

 ( 210 )  M 19 03388

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KRING

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

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

  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

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

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 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.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok

 nem textilből.

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

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

 ( 111 )  232.535

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00505

 ( 220 )  2020.02.18.

 ( 732 )  Sony Pictures Television UK Rights Limited, London (GB)

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

 ( 541 )  CELEBCELLA

 ( 511 )   41    Szórakoztató szolgáltatások televíziós reality-sorozatok formájában.

 ( 111 )  232.536

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00636

 ( 220 )  2020.02.28.

 ( 732 )  Kiyoshi International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ha Mai Diem Lan, Budapest

 ( 541 )  KIYOSHI

 ( 511 )  7    Fűkasza; fűnyíró.

 8    Horgász orsó; kézi szerszámok.

 9    Kamera; telefontartó; hangszóró; autórádió.

  11    Lámpa; napelemes lámpák; fejlámpa.

  14    Falióra; karóra.

 ( 111 )  232.537

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 19 01917

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Gyógyító bűvészet

 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; egészségügyi képzés.

  44    Egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; foglalkozás terápia és rehabilitáció.

 ( 111 )  232.538

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 00686

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Hadzisz Lázár, Budapest (HU)

 ( 541 )  HELLO WORLD

 ( 511 )   16    Időszaki kiadványok; magazinok.

  41    Konferencia szervezés, lebonyolítás; oktatás; szakmai képzés.

 ( 111 )  232.539

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 00831

 ( 220 )  2020.03.18.

 ( 732 )  Premier G. Med Capital Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

 gyógyászati eszközök kis-és nagykereskedelme.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

  44    Egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  232.540

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 00832

 ( 220 )  2020.03.18.

 ( 732 )  Premier G. Med Capital Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

 ( 541 )  Premier G. Med Capital Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 ( 511 )  35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

 gyógyászati eszközök kis-és nagykereskedelme.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása, javítása.

  44    Egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  232.541

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00833

 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  Amigurul Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  37    Zárak felszerelése; zárszerelvények felszerelése; biztonsági zárak javítása; ajtónyitók és -zárók felszerelése;

vezeték nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; riasztók, zárak és széfek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; ajtók beszerelése; ajtózáró felszerelése; ajtónyitók felszerelése; ajtókeretek

javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtónyitók és -zárók felszerelése; ajtócsukókkal kapcsolatos karbantartási és

javítási szolgáltatások; automata ajtókkal kapcsolatos karbantartó és javító szolgáltatások; lakatosmunkák

 [javítás].

  45    Biztonsági zárak kinyitása; zárak kinyitása [lakatos szolgáltatások]; ajtózárak kinyitása.

 ( 111 )  232.542

 ( 151 )  2020.10.19.

 ( 210 )  M 20 00844

 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.543

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 01182

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  MewoCont Kft., Baja (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; LAN [helyi hálózati] operációs szoftverek; operációs rendszerek; operációs

rendszerprogramok; számítógépes operációs rendszer; számítógépes operációs rendszer programok; számítógépes

operációs rendszerszoftver; szoftverek; VPN [virtuális magánhálózati] operációs szoftverek; szoftverek internetes

hozzáférésekhez; segítő szoftverek; vállalati szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló [ECM] szoftverek;

 számítógépes programok projektmenedzsmenthez.

 42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftverszolgáltatásokkal (SAAS) kapcsolatos konzultáció; projektelemző

tanulmányok készítése; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem

letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhő alapú számítástechnikai hálózat

elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; felhő alapú számítástechnikai

hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek programozása; felhő alapú számítástechnikai

hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek bérbeadása; meghajtó- és operációs rendszer

szoftverek fejlesztése; online webtárhely vállalatok számára mikroweboldalak létrehozására és tárolására való

biztosítása; operációs rendszer szoftverek tervezése és fejlesztése; operációs rendszer szoftverek tervezése;

operációs rendszer szoftverek fejlesztése; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos online, nem

letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez

használatos operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2603



használatos operációs szoftverek bérbeadása; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs

 szoftverek programozása.

 ( 111 )  232.544

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 00474

 ( 220 )  2020.02.14.

 ( 732 )  Hozleiter Fanni, Siófok (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mosolyka Flow

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 29    Befőzött, fagyasztott, szárított, főtt és főzött gyümölcsök és zöldségek; guacamole [avokádószósz];

gyümölcs- és zöldségkonzervek; kolbász (1); levesek; leveskészítmények; tejföl; tejtermékek; tofu; tőzegáfonya

 szósz [befőtt].

 30    Almaszósz [ízesítők/fűszerek]; csokoládé; gabonából készült termékek; gyümölcsszószok; húslé, mártás,

szaft; jeges tea; kakaó; liszt; majonéz; metélttészta-alapú készételek; növényi eredetű élelmiszerek; növényi

eredetű készételek; paradicsomszósz; pesto [szósz]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); rizs; szójaszósz;

szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tea; tea alapú italok; tészta és metélt; vörösáfonyaszósz

 [ízesítők/fűszerek].

 31    Bab, friss; friss gyümölcsök; friss zöldségek; lencse [zöldségféle]; friss magvak [gabona]; szemes gabona,

 feldolgozatlan.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; energiaitalok; gyümölcslevek; smoothie-k [gyümölcs- vagy

 zöldségitalok]; szörpök és egyéb készítmények italok készítéséhez; üdítőitalok; zöldséglevek [italok].

 35    5., 29., 30., 31. és 32. osztályokba tartozó árukkal összefüggő kiskereskedelmi szolgáltatások és

megrendelések feldolgozása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos

fogyasztói információ nyújtása az interneten és ügyfélszolgálat; interneten és mobilapplikációkon keresztül

történő online értékesítés; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; mások

áruinak csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára az áruk megfelelő összehasonlítását és beszerzését;

promóciós tevékenységek; áruk bemutatása az interneten; valamennyi az interneten, online formában nyújtott

 fenti szolgáltatás.

 ( 111 )  232.545

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 01181

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Scheuring Mónika, Érd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Kutyacipők; kutyaruhák; kutyapórázok; kutyanyakörvek; kabátok kutyáknak; haspántok kutyáknak;

nyersbőr rágnivalók kutyáknak; anorákok, orkándzsekik kutyáknak; pórázok kisállatoknak; ruhák, jelmezek

állatoknak; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi kedvenceknek; masnik kedvtelésből tartott

 háziállatok szőrébe; ruhák állatoknak.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kutyacipők; a következő árukkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: kutyaruhák; a következő árukkal kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások: kutyapórázok; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
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szolgáltatások: kutyanyakörvek; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások:

kabátok kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: haspántok

kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: nyersbőr rágnivalók

kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: anorákok, orkándzsekik

kutyáknak; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: pórázok kisállatoknak; a

következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruhák, jelmezek állatoknak; a következő

árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi

kedvenceknek; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: masnik kedvtelésből

tartott háziállatok szőrébe; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: ruhák

 állatoknak.

 ( 111 )  232.546

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 01159

 ( 220 )  2020.04.29.

 ( 732 )  Ternák Zsuzsanna, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

  30    Gluténmentes kenyér; rizs alapú ételek; gluténmentes ételek; főként rizst tartalmazó ételek.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bisztró (büfé) szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; ételek elkészítésével

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

éttermek; vendéglátás; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italellátás;

szolgáltatások ételek biztosításához; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; étel és italkészítési szolgáltatások;

ételek és italok felszolgálása; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok

 készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra.

 ( 111 )  232.547

 ( 151 )  2020.10.22.

 ( 210 )  M 20 01175

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Csillámvilág Kft., Dabas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arc- és testcsillám; arcfestékek; csillám kozmetikai célokra; csillámpor [kozmetikai festék]; csillámtetoválás

ragasztószerek [kozmetikai használatra]; csillámtetováló festő sablonok [kozmetikai használatra];

 gyermekkozmetikai cikkek; ideiglenes tetoválások kozmetikai célokra.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: testfestő készletek és testfestő

szettek; a következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: tetoválás hatású matricák, testre

 ragasztható matricák.
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 ( 111 )  232.549

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 19 03307

 ( 220 )  2019.10.28.

 ( 732 )  Household Depo Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk klisék.

 ( 111 )  232.550

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 19 03169

 ( 220 )  2019.10.14.

 ( 732 )  Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; ár-összehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások: hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

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

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások: kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

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

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing
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szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audio-berendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

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

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

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

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  232.551
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 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 19 03456

 ( 220 )  2019.11.12.

 ( 732 )  V-Híd Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

  37    Építkezés, építőipari tevékenységgel összefüggő javítási, szerelési szolgáltatások.

  42    Építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; földmérés.

 ( 111 )  232.552

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00684

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Kovács Péter László, Budapest (HU)

 Sárdy Ádám, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávék.

 ( 111 )  232.553

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 19 03319

 ( 220 )  2019.10.29.

 ( 732 )  BASF Agrochemical Products B.V., Arnhem (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RAPTOR

 ( 511 ) 1    Növényerősítő készítmények, növénynövekedést szabályozó készítmények, mag gének mezőgazdasági

 termelésre.

 5    Rovarirtók, gombairtók (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek), növényvédő szerek (peszticidek).

 ( 111 )  232.554

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00411

 ( 220 )  2020.02.11.

 ( 732 )  ALBI COMMERCE sh.p.k., Prishtinë Kosovo (RS)

 ( 300 )  AL/T/2019/733 2019.08.14. AL

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

 ( 511 )  29    Tej; tejitalok; tej kávéhoz; tejpótlók; tejpor; sűrített tej; joghurt; vaj; sajt; tejszín; aludttej; tejsavó; étkezési

 zsírok.

 ( 111 )  232.555

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 19 02908

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Papócsi Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  232.558

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00602

 ( 220 )  2020.02.26.

 ( 732 )  KÉK PONT Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú

szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése, oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

 on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

kábítószerfüggő betegek rehabilitációja; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi

 szűrővizsgálatok; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  232.559

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00607

 ( 220 )  2020.02.26.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Húskivonatok, húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított (2); kolbász (1); kolbász (2).
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  33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

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

előadások; zenés szolgáltatások; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten; élő előadások bemutatása;

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; lemezlovas szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; online, nem letölthető

videók biztosítása; partik tervezése; rádió és televízió műsorok készítése; rádiós szolgáltatás; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése; stúdió szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.560

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00339

 ( 220 )  2020.02.04.

 ( 732 )  Dataneum Ingatlan Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tárczy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DATANEUM

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.561

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00410

 ( 220 )  2020.02.11.

 ( 732 )  ALBI COMMERCE sh.p.k., Prishtinë Kosovo (RS)

 ( 300 )  AL/T/2019/734 2019.08.14. AL

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

 ( 541 )  GRATA

 ( 511 )  29    Tej; tejitalok; tej kávéhoz; tejpótlók; tejpor; sűrített tej; joghurt; vaj; sajt; tejszín; aludttej; tejsavó; étkezési

 zsírok.

 ( 111 )  232.562

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00609

 ( 220 )  2020.02.26.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

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

 ( 111 )  232.563

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00688

 ( 220 )  2020.03.04.
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 ( 732 )  Dubitz András, Gyöngyösoroszi (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Applikációs szoftverek.

  39    Jármű parkoltatás és tárolás.

  42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés.

 ( 111 )  232.564

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00680

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Szűcs Márk, Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 556 )

 

Az MP3 fájl elérése:

 http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=3D36E3C9E8AF5CF0522E2CA1925CB813

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.565

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00687

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Dr. Magyar Irén, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Bőrápoló készítmények.

 ( 111 )  232.566
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 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00475

 ( 220 )  2020.02.14.

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

 ( 541 )  Miana

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák; bőr címkék; bőröndök; bőröndök kerekekkel; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak;

bőrruházat; ernyők; esernyők; esernyő fogantyúk; esernyőnyelek; esernyőfogók; esernyőtokok, huzatok;

fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához; hátizsákok; hátitáskák, hátizsákok; táskák

hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattáskák, aktatáskák (1); irattáskák,

aktatáskák (2); kalapdobozok bőrből; kézitáskák; kézitáska vázak; kottamappák; kottatokok; kulcstartó tokok;

marhabőrök; műbőr; napernyők; névjegykártyatartók; névjegytartók; kártyatartók; pénztárcák; levéltárcák;

oldaltáskák; tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák; tornazsákok;

strandtáskák; sétapálcák; szerszámtáskák, üresen; szíjak bőrből; táskák, hátizsákok táborozóknak; táskák

 [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből; útitáskák.

 25    Alsóruházat; fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2);

bokszer alsónadrágok; bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák; szőrmék [ruházat]; cipőfelsőrészek (1);

cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; cipősarkak (1); cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék;

babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák; kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők

[ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; facipők; fejre való sálak; fejkendők; felsőruházat;

fémcipőkellékek; futballcipők; fityulák; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköntösök; fürdőnadrágok;

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák; úszódresszek; fürdőszandálok; fürdőcipők; fűzős bakancsok; csizmák;

gallérok [ruházat]; hálóköntösök; pongyolák; harisnyaáruk; kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);

hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadságfelszívó alsóneműk;

jodhpur nadrágok; lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok; dzsekik; jelmezek; kalapáruk (1); kalapáruk (2);

kamáslik [lábszárvédők]; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; karate egyenruhák; kemény ingmellek;

plasztronok; kerékpáros ruházat; készbélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1); kétujjas

kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; latex ruházat; legging

nadrágok; cicanadrágok; levehető gallérok; magas szárú lábbelik; mellények; mantilla fátyol; melltartók; muffok

[ruházat]; míderek (1); míderek (2); műbőr ruházat; nadrágleszorítók; pantallók; nyakkendők; overallok; nem

elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat];

papírkalapok [ruházat]; papucsok; papírruházat; parkák; partedlik; előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó

övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok; míderek; fűzős mellények; pufi

dzsekik [ruházat]; pulóverek; kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felsőruházat; rövid ujjú ingek;

ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; kerek papi sapkák;

sárcipők; gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek; vállszalagok; síbakancsok; sícipők; síkesztyűk;

sildek; napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1);

sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák; barettek; szandálok; szárik;

szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok; felöltők; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak

lábbelikhez (2); teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű];

kombiné; trikók; turbánok; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez;

 vállkendők; nagykendők; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  232.567

 ( 151 )  2020.10.20.
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 ( 210 )  M 19 03390

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos forgókalapácsok; darálók (gépek); gyepszellőztetők; gépesített állatetetők; gabonakeverők

(gépek); vonalvágók kerti használatra; szarvasmarha vágógépek; elektromos fűnyírók; borprések; fúrógépek;

kaszák (gépek); porlasztók, mezőgazdasági növényi permetezőgépek alkatrészei; elektromos kerti kaszák; kések

fűkaszákhoz; motoros kapák (gépek); talajművelő erőgépek; kultivátorok (gépek); nyírógépek (elektromos)

állatok számára; motoros sövényolló; kultivátorok (fűnyíró erőgépek és kerti szerszámok); faágvágók

(elektromos); pneumatikus ollók; sziklafejek fúrógépekhez; mechanikus lapátok (gépek); kaszálógépek

(benzines); kaszálógépek (elektromos); tápegység készülékek; generátorok; kerékpár dinamók; napenergia

generátorok; autogén forrasztógépek; ívhegesztő készülékek (elektromos gépek); termikus kontakthegesztő

gépek; hőimpulzusos hegesztőgépek; plazmahegesztő gépek; műanyag hegesztőgépek; oxiacetilén

hegesztőkészülékek; forrasztóberendezések; robot hegesztőgépek; elektromos fűtésű forrasztópákák;

forrasztólámpák; fuvófáklyák; fémhegesztő gépek (gáz); forrasztópáka, elektromos; elektromos

hegesztőkészülékek; elektromos hegesztőgépek; forrasztópáka, gázüzemű; gázhegesztő gépek; légcsapok; bit

csavarhúzó elektromos csavarhúzókhoz; kilincses villáskulcs (gépek); nyomatékkulcsok (gépek); kulcsok

(gépek); önjáró gépek csavarozáshoz; ragasztógépek; szegecselő gépek; csatlakozók famegmunkáló gépekhez;

csuklógépek; kötőgépek; fogógépek; szegzőgépek; csavarhúzók, elektromos; elektromos csavarhúzók;

elektromos fűrészek; elektromos fúrók és furatok; törőgépek (szerszámgép); fúrók (szerszámok); elektromos

ollók; marók (szerszámgép); gravírozógépek; marószerszámok (gépek); rotációs papírvágó gépek, nem irodai

használatra; csiszológépek; szerszámgépek vágáshoz; reszelők (elektromos szerszámok); csiszolókorongok

(gépek); elektromos gyalu; reszelők; vágógépek (gépek); kompresszorok; vágógépek; fúrógépek; festőgépek;

csiszológépek; erőgép kalapácsok; szivattyúk (gépek); elektromos hegesztőgép; szalagfűrész; szivattyúk,

kompresszorok és fúvók; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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 az ellátás vagy

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

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

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

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

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

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

 ( 111 )  232.569

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00343

 ( 220 )  2020.02.05.

 ( 732 )  Deniz Piroska Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 )  CARACLAN
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 ( 511 )   25    Női, férfi ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  232.570

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 19 03536

 ( 220 )  2019.11.21.

 ( 732 )  Pálinkás Ákos, Encs (HU)

 ( 740 )  dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Gyümölcsitalok, gyümölcslevek, üdítők.

 ( 111 )  232.571

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 20 00606

 ( 220 )  2020.02.26.

 ( 732 )  Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  VITASPORT

 ( 511 )   30    Étkezési szőlőcukorból készült készítmények, szőlőcukor cukorkák, szőlőcukor pasztillák.

 ( 111 )  232.573

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 19 03576

 ( 220 )  2019.11.26.

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

 ( 300 )  556579 2019.06.13. CZ

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mattoni 1873

 ( 511 )   30    Tea, tea alapú italok.

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

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

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

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

gyömbér limonádék, sörbetek (italok); italkészítmények; alkoholmentes gyümölcs- vagy zöldségkivonatok italok

 készítéséhez; tejerjesztéshez szükséges anyagokat tartalmazó alkoholmentes italok.

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

 ( 111 )  232.577

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 19 03447

 ( 220 )  2019.11.12.

 ( 732 )  Bunge Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vénusz

 ( 511 )  30    Kakaó alapú kenhető krémek; csokoládé alapú kenhető krémek; csokoládé alapú, diókat is tartalmazó

kenhető krémek; édes kenhető krémek; csokoládés szendvicskrémek; datolyapor alapú kenhető krémek;

természetes édesítőszerekből álló kenhető készítmények; csokoládéöntetek; csokoládé alapú élelmiszerek;
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természetes édesítők; természetes édesítőszerek; müzli; müzli szeletek; gabonakészítmények; gabona szeletek;

 gabonaalapú snack ételek.

 ( 111 )  232.578

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 19 02362

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Czél György, Miskolc-Egyetemváros

  

( 546 )

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

műgyanták, műanyagok, trágyák, vegyi tűzoltó szerek, fémek edzésére és hegesztésére szolgáló készítmények,

 élelmiszerek tartósítására szolgáló vegyianyagok, cserzőanyagok, ipari rendeltetésű ragasztóanyagok.

4    Ipari olajok és zsírok, kenőanyagok, porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek, tüzelőanyagok és

 világítóanyagok, viaszgyertyák és gyertyabelek világításra.

 6    Különleges színesfém ötvözetek és egyedi acél ötvözetek vegyipari és járműipari felhasználásra.

 7    Gépek és szerszámgépek, tengelykapcsolók és erőátviteli elemek, járműipari vizsgálóberendezésekhez.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök.

9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, súlymérő, egyéb mérő, jelző,

ellenőrző, felügyeleti életmentő, és oktatóberendezések és felszerelései; mágneses adathordozók, számológépek,

 adatfeldolgozó berendezések és számítógépek.

 17    Gumi, termoplasztikus elasztomer és hőre lágyuló műanyagok és ezen anyagokból készített járműipari

 alkatrészek.

 19    Nem fém építőanyagok, nem fémből készült merev építési csövek, aszfaltszurok és bitumen, nem fémből

 készült hordozható szerkezetek, emlékművek nem fémből.

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

  37    Járműipari és vegyipari egyedi és kísérleti berendezések javítása és szerelése.

  40    Anyagmegmunkálás.

  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek.

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

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

 ( 111 )  232.580

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 20 01266

 ( 220 )  2020.05.11.

 ( 732 )  Medico Uno Pharmaceuticals SE Európai Részvénytársaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Széles Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Laxamed

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; székrekedés enyhítésére szolgáló

gyógyszerek; gyomor- és béltisztító szerek; gyógyszerek gyomor- és bélrendszeri betegségek kezelésére;

 hashajtók; gyógyszerek bélrendszeri elégtelenségekre.

 ( 111 )  232.581

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 20 01271

 ( 220 )  2020.05.12.
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 ( 732 )  L&P Solutions Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.582

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 19 03394

 ( 220 )  2019.11.06.

 ( 732 )  Dante International Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STEINHAUS

 ( 511 ) 7    Elektromos forgókalapácsok; darálók (gépek); gyepszellőztetők; gépesített állatetetők; gabonakeverők

(gépek); vonalvágók kerti használatra; szarvasmarhavágó gépek; elektromos fűnyírók; borprések; fúrógépek;

kaszák (gépek); porlasztók, mezőgazdasági növényi permetezőgépek alkatrészei; elektromos kerti kaszák; kések

fűkaszákhoz; motoros kapák (gépek); talajművelő erőgépek; kultivátorok (gépek); nyírógépek (elektromos)

állatok számára; motoros sövényolló; kultivátorok (fűnyíró erőgépek és kerti szerszámok); faágvágók

(elektromos); pneumatikus ollók; sziklafejek fúrógépekhez; mechanikus lapátok (gépek); kaszálógépek

(benzines); kaszálógépek (elektromos); tápegység készülékek; generátorok; kerékpár dinamók; napenergia

generátorok; autogén forrasztógépek; ívhegesztő készülékek (elektromos gépek); termikus kontakthegesztő

gépek; hőimpulzusos hegesztőgépek; plazmahegesztő gépek; műanyag hegesztőgépek; oxiacetilén

hegesztőkészülékek; forrasztóberendezések; robot hegesztőgépek; elektromos fűtésű forrasztópákák;

forrasztólámpák; fuvófáklyák; fémhegesztő gépek (gáz); forrasztópáka, elektromos; elektromos

hegesztőkészülékek; elektromos hegesztőgépek; forrasztópáka, gázüzemű; gázhegesztő gépek; légcsapok; bit

csavarhúzó elektromos csavarhúzókhoz; kilincses villáskulcs (gépek); nyomatékkulcsok (gépek); kulcsok

(gépek); önjáró gépek csavarozáshoz; ragasztógépek; szegecselő gépek; csatlakozók famegmunkáló gépekhez;

csuklógépek; kötőgépek; fogógépek; szegzőgépek; csavarhúzók, elektromos; elektromos csavarhúzók;

elektromos fűrészek; elektromos fúrók és furatok; törőgépek (szerszámgép); fúrók (szerszámok); elektromos

ollók; marók (szerszámgép); gravírozógépek; marószerszámok (gépek); rotációs papírvágó gépek, nem irodai

használatra; csiszológépek; szerszámgépek vágáshoz; reszelők (elektromos szerszámok); csiszolókorongok

(gépek); elektromos gyalu; reszelők; vágógépek (gépek); kompresszorok; vágógépek; fúrógépek; festőgépek;

csiszológépek; erőgép kalapácsok; szivattyúk (gépek); elektromos hegesztőgép;szalagfűrész; szivattyúk,

kompresszorok és fúvók; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok

kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével);

 mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

8    Kézi működtetésű légszivattyúk; vésők (szerszámok); fúrógépek; árak; tengelyek; ojtókések; pengék

gyalukhoz; pengék (kéziszerszámok); pengék (fegyverek); nyírók; szemzőkések; fémfűrészek; kézi működtetésű

fúrók; fúrószerszámok; satuk; tömítővasak; vésők; aprítógépek; fogók; ráspolyok (szerszámok);

csiszolókorongok; kandallószerszámok; kézi fúrók, kézi működtetésű; kalapácsok (kéziszerszámok);

kapák(kéziszerszámok); szivattyúk (kézi); fogantyúk; kalapácsok; lyukasztóeszközök; csavarhúzók; gyaluk;

csavarhúzók (nem elektromos); szegecselő; csavarkulcskészlet; csavarkulcsok; evőeszközök; oldalfegyverek,

 lőfegyverek kivételével; borotvák.

 ( 111 )  232.583
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 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 19 03122

 ( 220 )  2019.10.09.

 ( 732 )  Fogarasi Antal Imre, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  232.584

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 20 01265

 ( 220 )  2020.05.11.

 ( 732 )  Dilato Finance Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

  35    Reklámozás.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.585

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 01103

 ( 220 )  2020.04.23.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; pénzintézeti, banki, jegybanki szolgáltatások; pénzforgalmi szolgáltatások,

 elektronikus fizetési szolgáltatások, belföldi átutalások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

 41    Jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi

oktatás és nevelés; nem letölthető elektronikus kiadványok; on-line elérhető nem letölthető tartalmak,

 elektronikus kiadványok biztosítása; nem letölthető elektronikus publikációk.

 ( 111 )  232.586

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00368

 ( 220 )  2020.02.06.

 ( 732 )  Büttner Borászat Kft., Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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 ( 541 )  Born to be wine

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  232.587

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00929

 ( 220 )  2020.04.01.

 ( 732 )  Város Viktória Nikolett, Gyömrő (HU)

 ( 541 )  PERIDOT

 ( 511 )   32    Ásványvíz, üdítő ital.

 ( 111 )  232.588

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00935

 ( 220 )  2020.04.02.

 ( 732 )  Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HAKATHERM

 ( 511 )  6    Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.

  19    Merevcsövek, nem fémből (építés); vízvezetékek, nem fémből.

 ( 111 )  232.589

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00101

 ( 220 )  2020.01.14.

 ( 732 )  Kalatherm Kft., Komló (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Műanyag nyílászáró; árnyékolástechnikai eszközök; hőszigetelt üveg.

  35    Műanyag nyílászáró, árnyékolástechnikai eszközök, hőszigetelt üveg kis- és nagykereskedelme.

 37    Műanyag nyílászáróval, árnyékolástechnikai eszközökkel, hőszigetelt üveggel kapcsolatos szerelési

 munkák.

 ( 111 )  232.590

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 01106

 ( 220 )  2020.04.23.

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

 ( 541 )  Jónak lenni jó

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

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

kommunikáció, műholdas átvitel, rádióadás, rádiós kommunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2),

televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével,

 vezeték nélküli műsorterjesztés, video on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

nem reklámcélra, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), hangfelvételek kölcsönzése,
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hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, jelbeszéd fordítása, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők, on-line, nem letölthető videók biztosítása, rádió- és televízióműsorok készítése,

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése, impresszáriók

szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,

színpadi díszletek kölcsönzése (1), színpadi díszletek kölcsönzése (2), szórakozási, szórakoztatási információk,

szórakoztatási szolgáltatások, szövegszerkesztés kivéve reklámszövegek, televíziós szórakoztatás,

varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  232.591

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 01102

 ( 220 )  2020.04.23.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi szolgáltatások; pénzintézeti, banki, jegybanki szolgáltatások; pénzforgalmi szolgáltatások,

 elektronikus fizetési szolgáltatások, belföldi átutalások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi tanácsadás.

 41    Jegybanki, banki és egyéb pénzügyi termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; pénzügyi

oktatás és nevelés; nem letölthető elektronikus kiadványok; on-line elérhető nem letölthető tartalmak,

 elektronikus kiadványok biztosítása; nem letölthető elektronikus publikációk.

 ( 111 )  232.592

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 01273

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.593

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 20 01260

 ( 220 )  2020.05.10.

 ( 732 )  Szabó és Fia Tüzép Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű

 fémáru, fémtartályok.

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

 és bitumen.

 ( 111 )  232.594

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 01450

 ( 220 )  2020.05.26.

 ( 732 )  S.C.Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztítószerek minden célra (kivéve gyártási folyamatokban vagy orvosi célra történő felhasználásra);

szappanok és mosószerek; zsírtalanító készítmények háztartási célokra; légfrissítő készítmények; levegőillatosító

 készítmények; vécékagyló-tisztítók; kézmosó szappanok; szappan; eldobható impregnált tisztító kendők.

5    Légtisztító készítmények; légfertőtlenítő készítmények; készítmények szagok semlegesítésére; dezodorok

nem személyes használatra; szobai vagy légszagtalanító készítmények; szőnyegszagtalanítók; szagtalanítók

textilekhez; csíraölő készítmények; folyékony és sprayfertőtlenítők; felületi fertőtlenítőszerek; kézfertőtlenítők;

fertőtlenítő kézmosó szappanok; fertőtlenítő vegyszerekkel vagy vegyületekkel átitatott eldobható kendők

 háztartási célra; eldobható fertőtlenítő kendők.

 ( 111 )  232.595

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00534

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  Vladimir Novicki, Belgrade (RS)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Hátizsákok, hátitáskák, kézitáskák, ernyők, esernyők, irattáskák, aktatáskák, mappák, pénztárcák,

 sporttáskák, tornazsákok.

 41    Oktatás, matematika oktatása, oktatás és tanítás, oktatási és képzési szolgáltatások, szakmai képzés,

versenyek szervezése, óvodások oktatása, iskola-előkészítő foglalkozások, oktatási vizsgáztatás, oktatási

 információs szolgáltatások, iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások, akadémiák [oktatás].

 ( 111 )  232.596

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00594

 ( 220 )  2020.02.25.
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 ( 732 )  Katona Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Mária, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok.

 ( 111 )  232.597

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00648

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Baranyai László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média.

  25    Ruházati cikkek.

  41    Szórakoztató kulturális tevékenység; kiadói tevékenység.

 ( 111 )  232.598

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00650

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Fuchs Tojás Kft., Kolontár (HU)

 ( 740 )  Stúdió 33. Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tojások.

 ( 111 )  232.599

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00797

 ( 220 )  2020.03.12.

 ( 732 )  Mátyus Miksa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások).

 ( 111 )  232.600

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2621



 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 20 00807

 ( 220 )  2020.03.16.

 ( 732 )  Budavári Dóra, Budapest (HU)

 Rákász-Losonczy Judit, Budapest (HU)

 Scherer Anna, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; kiscsoportos túrák szervezése; túraszervezés és kivitelezés;

 utazás koordinálása egyének és csoportok számára.

 41    Borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; bortúrák szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; koncert szolgáltatások; koncertek

lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kirándulások

 szervezése szórakoztatási célokra.

 ( 111 )  232.602

 ( 151 )  2020.10.27.

 ( 210 )  M 20 00536

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  Mészáros Csaba, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  eurodog

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 ( 111 )  232.603

 ( 151 )  2020.10.27.

 ( 210 )  M 20 00537

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  Mészáros Csaba, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  eurocat

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 ( 111 )  232.604

 ( 151 )  2020.10.27.

 ( 210 )  M 20 00539

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  Mészáros Csaba, Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  eurodog vital

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 ( 111 )  232.605

 ( 151 )  2020.10.27.

 ( 210 )  M 20 00554

 ( 220 )  2020.02.21.

 ( 732 )  Horváth Milán, Budapest (HU)

 ( 541 )  Érintés Fesztivál

 ( 511 )  41    Fesztiválok szervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése;

szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek

és szemináriumok lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti

 tanfolyamok biztosítása.

 ( 111 )  232.606

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 00556

 ( 220 )  2020.02.21.

 ( 732 )  ClearConcept Kft., Nagykáta (HU)

 ( 740 )  Dr. Györfi Beáta, Gödöllő

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőkád felszerelések; fürdőszobai felszerelések; hidromasszázs fürdőberendezések; szauna

 fürdőberendezések; zuhanyfülke; zuhanyfal; zuhanyok.

 37    Egyedi zuhanykabin tervezése, egyedi zuhanyfülke építése; üvegbútorok tervezése és gyártása; üvegfalak

 tervezése és építése.

 ( 111 )  232.607

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 00599

 ( 220 )  2020.02.25.

 ( 732 )  Lévay Paula Szilvia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.608

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 00652

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Digital Media and Communications Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Akció. Adrenalin. Arena4

 ( 511 )  35    Reklámozás; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó

marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre

vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési

promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások;

eseménymarketing; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,

akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba

hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás; hirdetési és reklám szolgáltatások; hirdetési és

reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetésszervezés; különleges rendezvények

promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média- és

reklámtervek, - koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós

események szervezése és lebonyolítása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és

televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklámhirdetések

megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

reklámszolgáltatások televízió képernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és -események

promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú,

 terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós reklámozás.

 38    Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül

történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;

filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása

televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon

keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő video adatátvitel;

internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási

információk; kábeltelevíziós műsorszórás és - közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés

közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,

képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;

műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok

kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és

televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;

szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok

működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és

közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;

televíziós programok közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs

 szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audió és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós
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hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média

biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő

e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és

televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós

show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz

kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós

és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

 vetélkedők készítése.

 ( 111 )  232.609

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 00653

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Digital Media and Communications Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Adrenalin. Akció. Arena4

 ( 511 )  35    Reklámozás; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó

marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre

vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési

promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások;

eseménymarketing; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,

akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba

hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás; hirdetési és reklám szolgáltatások; hirdetési és

reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetésszervezés; különleges rendezvények

promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média- és

reklámtervek, - koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós

események szervezése és lebonyolítása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és

televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklámhirdetések

megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

reklámszolgáltatások televízió képernyőn megjelenő szövegek segítségével; sportversenyek és -események

promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú,

 terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése; televíziós reklámozás.

 38    Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás
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tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül

történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;

filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása

televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon

keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül történő video adatátvitel;

internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

televízióhoz való hozzáférés biztosítása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási

információk; kábeltelevíziós műsorszórás és - közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés

közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-,

képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés;

műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok

kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás,

kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és

televíziós programok közvetítése; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások;

szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok

működtetése; televíziós műsorok terjesztése műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és

közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés; televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz;

televíziós programok közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs

 szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós

hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média

biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő

e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és

televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós

show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz

kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós

és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

 vetélkedők készítése.

 ( 111 )  232.610

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 00798

 ( 220 )  2020.03.12.

 ( 732 )  Szemenyei Csilla 50%, Pannonhalma (HU)

 Zsalakó Tímea 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  232.611

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 00800

 ( 220 )  2020.03.12.

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  232.612

 ( 151 )  2020.10.27.

 ( 210 )  M 20 00959

 ( 220 )  2020.04.06.

 ( 732 )  Miskolczi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.613

 ( 151 )  2020.10.27.

 ( 210 )  M 20 00960

 ( 220 )  2020.04.06.

 ( 732 )  Mészáros Borház Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  232.617

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 18 03681

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  Natural Swiss s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Clean Inside

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

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

kozmetikai hatással; glükóz étrend-kiegészítők; kazein étrendkiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag

étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők;

 propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  232.619

 ( 151 )  2020.10.28.

 ( 210 )  M 20 00138

 ( 220 )  2020.01.17.

 ( 732 )  Dellei László György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rozs-Nagy Szilvia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Adatbiztonsági szolgáltatások [tűzfalak]; biztonsági szolgáltatások nyújtása számítógépes hálózatok,

számítógép hozzáférés és számítógépes tranzakciók számára; hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése;

számítógép biztonsági fenyegetés elemzés adatok védelméhez; számítógépes biztonsági rendszerek ellenőrzési

szolgáltatása; számítógépes biztonsági szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez;

számítógépes kriminalisztikai szolgáltatások; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy

adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos [informatikai] katasztrófa-elhárítási szolgáltatások; számítógéprendszerek figyelése

 biztonsági céllal; technológiák kifejlesztése elektronikus hálózatok védelmére.

 ( 111 )  232.620

 ( 151 )  2020.10.30.

 ( 210 )  M 20 01699

 ( 220 )  2020.06.17.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,
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 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  232.623

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00809

 ( 220 )  2020.03.16.

 ( 732 )  Göklerné Szabó Ilona, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Lélekgyógyász képzés; mesterképzések; oktatás, tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; parapszichológus coach képzés; parapszichológus képzés;

parapszichológus konzulens; parapszichológus magister képzés; parapszichológus mentor képzés;

parapszichológus mester képzés; parapszichológus oktatás; parapszichológus szupervízor képzés;

parapszichológus tanárképzés; parapszichológus team-go képzés; parapszichológus továbbképzések;

parapszichológusok képzése; parapszichológusok oktatása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; szervezetfejlesztő képzések; tanárképzési szolgáltatások; tanárok

 képzése; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése.

 ( 111 )  232.624

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 19 01122

 ( 220 )  2019.04.04.

 ( 732 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Kemencés

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  232.625

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00618

 ( 220 )  2020.02.27.

 ( 732 )  PizzaBurger Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Márkus Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Pizzériák; gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  232.626

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01332

 ( 220 )  2020.05.15.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  232.627

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00913

 ( 220 )  2020.03.30.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

 ( 541 )  QINGFEI PAIDU DECOCTION

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 111 )  232.628

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00829

 ( 220 )  2020.03.17.

 ( 732 )  Óbudai Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Joós Attila, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.629

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01324

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  GranOperis Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási

szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzással, fejvadászattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; a személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet

tevékenységének megtervezése; adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás;
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adminisztratív személyzet biztosítása; alkalmazott áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; alkalmazottak

időszakos elhelyezését biztosító szolgáltatások; alkalmazottak időszakos megbízása; alkalmazottáthelyezési

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; alkalmi

munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állandó személyzet elhelyezése; állandó

személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő

ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános

irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítői konzultáció; au pairekkel kapcsolatos

állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; bébiszitterek, dadák számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; cégvezetők elhelyezésével

kapcsolatos szolgáltatások; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; diplomások toborzásával

kapcsolatos információk terjesztése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; előadóművészek meghallgatása

[munkaerő kiválasztás]; értékesítési személyzet irányítása; értékesítő és marketingszemélyzet toborzása;

értékesítő személyzet biztosítása; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; fellépés-előjegyzési

szolgáltatások előadóművészeknek; felsővezetők kiválasztása és közvetítése; felsővezetők toborzása;

foglalkoztatási adatok nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; foglalkoztatási konzultáció,

tanácsadás; foglalkoztatási menedzsment szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; foglalkoztatási

tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások;

gyakornoki munkaközvetítői szolgáltatások; gyermekfelügyelő-közvetítői szolgáltatások; humán erőforrás

részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes

technikai személyzet toborzása; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; informatikusok toborzása; irodai kisegítő személyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások;

irodai kisegítő személyzet toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; irodai segítséget

nyújtó ideiglenes alkalmazottak biztosítása; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások;

karriertervezési tanácsadás; kétnyelvű személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;

konzultáció személyzeti kérdésekben; légi személyzet toborzása; marketingszemélyzet irányítása;

modellügynökségek; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi

szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások reklámozási célokra;

modellügynökségi szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; munka-

és munkaerő közvetítés; munkaelemzés a munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő

alkalmassági vizsgálata; munkaerő áthelyezés; munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások

komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások házvezetőnők számára; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő

közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre; munkaerő közvetítési és toborzási

szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzáshoz és

elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő

toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő

toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő

irodák; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkahelyi

alkalmasság vizsgálata; munkaközvetítő irodák; munkaközvetítő szolgáltatások egészségügyi személyzet

számára; munkaközvetítő szolgáltatások paramedicinális személyzet számára; munkaközvetítői szolgáltatások

titkároknak; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével

foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása; pszichológiai eljárások
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személyzet kiválasztására; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámozással kapcsolatos

modellügynökségi szolgáltatások; repülőszemélyzet toborzása; repülőtéri földi személyzet toborzása; rövid

önéletrajzok készítése mások számára; segítségnyújtás alkalmazottaknak üzleti ügyekben; segítségnyújtás

személyzeti kérdésekben; szakember toborzási szolgáltatások; szakképzett önkéntesek kiközvetítése nonprofit

szervezetekhez; szakmai hozzáértés tesztelése; szakmai önéletrajz írása mások számára; szaktanácsadás

személyzeti kérdésekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet biztosítása jutalékos

rendszerű értékesítéshez; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet elhelyezésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; személyzet időszakos megbízása; személyzet kiválasztása; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok; személyzet

kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti követelmények

értékelése; személyzeti management; személyzeti menedzsment reklámozási célokra; személyzeti szolgáltatások;

személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti ügynökségi szolgáltatások az

elektronikai iparral kapcsolatban; személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások;

szereplőválogatás (casting) előadóművészek számára; szerződéses értékesítési személyzet biztosítása; színészek

toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; tanácsadó és

szakértői szolgáltatás személyügyi vezetés területén; tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek

üzleti menedzselése]; tervező személyzet elhelyezése; titkári munkaközvetítő szolgáltatások; toborzási

 információk nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére.

 ( 111 )  232.630

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00895

 ( 220 )  2020.03.26.

 ( 732 )  Intersnack Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Extrudálással és pellet gyártási eljárással, valamint más módon előállított vagy elkészített zöldség- és

burgonyatermékek snack célokra; pirított, szárított, sózott, fűszerezett, hámozott és előkészített diók, kesudiók,

pisztáciák, mandulák,földimogyorók, kókuszdiók (szárított); konzervált, szárított és főzött gyümölcs és zöldség;

 algakivonatok étkezési célokra.

 35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; célzott marketing; eseménymarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési

 promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése; üzleti bemutatók,

rendezvények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények

 szervezése.

 ( 111 )  232.631

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00733

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  AR, S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REZA

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; kozmetikai bőrápoló készítmények; arc- és bőrápoló szerek; szappan; kozmetikai krémek;

hajápoló folyadékok; samponok; illatszer készítmények; kölnivíz; esszenciális olajok; sminktermékek;

 levegőillatosító készítmények; nád diffúzorok légfrissítőkhöz.
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 14    Ékszerek; ékkövek; nemesfém ötvözetek; mandzsettagombok; nyakkendőtűk; gyűrűk (ékszerek);

karperecek és karkötők; fülbevalók; függők; nyakláncok (ékszerek); függők ékszerekhez; kulcstartók

nemesfémből; nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások; ékszertartók (ládikák); dobozok nemesfémből; órák

és más időmérő eszközök; órák; időmérők; órák (faliórák); miniatűr órák; óratokok; szíjak órákhoz; tokok és

ékszerdobozok óraművekhez; díszdobozok karórákhoz; gyöngyök (ékszerek); brossok (ékszerek); kitűzők

 (ékszerek); óraláncok; órarugók; óraüvegek.

 35    Divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi és reklámcélú vásárok és kiállítások

szervezése; a következő áruk kis és nagykereskedelme: ékszerek, drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik,

gyöngyök, mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők,

függők ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások, ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók,

órák és más időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr órák, óratokok, óraszíjak és láncok, rugók

órákhoz és óralapok, dísztokok és tartódobozok karórákhoz, díszdobozok karórákhoz; a következő áruk online

kiskereskedelme az interneten és más telekommunikációs hálózatokon keresztül: ékszerek, egyedi ékszerek,

drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik, gyöngyök, mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők,

fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők, függők ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások,

ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók, órák és más időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr

órák, óratokok, karóra szíjak és láncok, rugók órákhoz és óralapok, tokok és ékszerdobozok óraművekhez,

óratokok (bemutatáshoz), díszdobozok karórákhoz; a következő áruk bemutatása bármilyen kommunikációs

média felületen kis- és nagykereskedelmi célból: ékszerek, drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik, gyöngyök,

mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők, függők

ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások, ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók, órák és más

időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr órák, óratokok, óraszíjak és láncok, rugók órákhoz és

óralapok, dísztokok és tartódobozok karórákhoz, díszdobozok karórákhoz; tanácsadás az eladás és a vásárlás

tekintetében a következő árukkal kapcsolatban: ékszerek, drágakövek, nemesfémek és ötvözeteik, gyöngyök,

mandzsettagombok, nyakkendőtűk, gyűrűk, karkötők, fülbevalók, függők, nyakláncok, kitűzők, függők

ékszerekhez, nemesfém kulcstartók, nemesfém műalkotások, ékszertartó dobozok, nemesfém tárolók, órák és más

időmérő eszközök, karórák, stopperórák, órák, miniatűr órák, óratokok, óraszíjak és láncok, rugók órákhoz és

 óralapok, dísztokok és tartódobozok karórákhoz, díszdobozok karórákhoz.

 ( 111 )  232.632

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00839

 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  Seres Sándor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen

 ( 541 )  Seres

 ( 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.

 ( 111 )  232.633

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00741

 ( 220 )  2020.03.08.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 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.

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

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

 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.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 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].

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.634

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01333

 ( 220 )  2020.05.15.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  232.635

 ( 151 )  2020.10.29.
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 ( 210 )  M 20 01016

 ( 220 )  2020.04.09.

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

 ( 541 )  PSORICOACH

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

dietetikus élelmiszerek és anyagok orvosi és állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára;

 ásványi élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitaminalapú készítmények.

9    Hangképek rögzítésére, továbbítására vagy másolására szolgáló készülék; adatok és információk

feldolgozására és továbbítására szolgáló felszerelés; szoftverek; élettani adatelemző, -tároló -feldolgozó

számítógépes szoftverek; digitális menedzserkalkulátor; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; intelligens

mérlegek; okoskarórák; szoftverek gyógyászati alkalmazásra; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő

használatra; mesterséges intelligenciát alkalmazó berendezések; mesterségesintelligencia-szoftverek; viselhető

 aktivitásészlelők; oktatási mobilalkalmazások.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; gyógyászati mérőkészülékek és

-berendezések; diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra; diagnosztikai, mérő, vizsgáló és felügyeleti

 rendszerek; elemzők gyógyászati célokra; nyomon követő eszközök orvosi eszközökhöz.

  41    Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás.

 44    Orvosi szolgáltatások; diagnosztikai szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások elektronikus

eszközök által; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

gyógyszerészeti konzultáció; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; otthoni kezelések

szolgáltatásának kínálata; orvosi receptek online felírása; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó

orvosi támogatás nyújtása; tanácsadás a gyógyszerészet, az egészségmegóvás és a terápiák területén; orvosi

tájékoztatás betegek részére; egészségügyi információs és figyelemfelhívó program; távolról végzett orvosi

vizsgálat; jó közérzethez és egészséghez kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; betegek orvosi távfelügyeletét

 magukba foglaló szolgáltatások.

 ( 111 )  232.636

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00737

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szánthó Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.637

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01012

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  Úttárs Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   39    Utazás és utasok szállítása; foglalási szolgáltatások buszos szállításhoz; túraszervezés és kivitelezés.

 41    Sport- és fitneszszolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek és

sportversenyek szervezése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; blogírási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.638

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01011

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  Úttárs Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Úttárs

 ( 511 )   39    Utazás és utasok szállítása; foglalási szolgáltatások buszos szállításhoz; túraszervezés és kivitelezés.

 41    Sport- és fitneszszolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek és

sportversenyek szervezése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; blogírási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.639

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01326

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  GranOperis Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási

szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzással, fejvadászattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; a személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet

tevékenységének megtervezése; adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás;

adminisztratív személyzet biztosítása; alkalmazott áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; alkalmazottak

időszakos elhelyezését biztosító szolgáltatások; alkalmazottak időszakos megbízása; alkalmazottáthelyezési

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; alkalmi

munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állandó személyzet elhelyezése; állandó

személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő

ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános

irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítői konzultáció; au pairekkel kapcsolatos

állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; bébiszitterek, dadák számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; cégvezetők elhelyezésével

kapcsolatos szolgáltatások; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; diplomások toborzásával

kapcsolatos információk terjesztése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; előadóművészek meghallgatása

[munkaerő kiválasztás]; értékesítési személyzet irányítása; értékesítő és marketingszemélyzet toborzása;
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értékesítő személyzet biztosítása; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; fellépés-előjegyzési

szolgáltatások előadóművészeknek; felsővezetők kiválasztása és közvetítése; felsővezetők toborzása;

foglalkoztatási adatok nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; foglalkoztatási konzultáció,

tanácsadás; foglalkoztatási menedzsment szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; foglalkoztatási

tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások;

gyakornoki munkaközvetítői szolgáltatások; gyermekfelügyelő-közvetítői szolgáltatások; humán erőforrás

részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes

technikai személyzet toborzása; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; informatikusok toborzása; irodai kisegítő személyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások;

irodai kisegítő személyzet toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; irodai segítséget

nyújtó ideiglenes alkalmazottak biztosítása; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások;

karriertervezési tanácsadás; kétnyelvű személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;

konzultáció személyzeti kérdésekben; légi személyzet toborzása; marketingszemélyzet irányítása;

modellügynökségek; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi

szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások reklámozási célokra;

modellügynökségi szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; munka-

és munkaerő közvetítés; munkaelemzés a munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő

alkalmassági vizsgálata; munkaerő áthelyezés; munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások

komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások házvezetőnők számára; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő

közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre; munkaerő közvetítési és toborzási

szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzáshoz és

elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő

toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő

toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő

irodák; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkahelyi

alkalmasság vizsgálata; munkaközvetítő irodák; munkaközvetítő szolgáltatások egészségügyi személyzet

számára; munkaközvetítő szolgáltatások paramedicinális személyzet számára; munkaközvetítői szolgáltatások

titkároknak; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével

foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása; pszichológiai eljárások

személyzet kiválasztására; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámozással kapcsolatos

modellügynökségi szolgáltatások; repülőszemélyzet toborzása; repülőtéri földi személyzet toborzása; rövid

önéletrajzok készítése mások számára; segítségnyújtás alkalmazottaknak üzleti ügyekben; segítségnyújtás

személyzeti kérdésekben; szakember toborzási szolgáltatások; szakképzett önkéntesek kiközvetítése nonprofit

szervezetekhez; szakmai hozzáértés tesztelése; szakmai önéletrajz írása mások számára; szaktanácsadás

személyzeti kérdésekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet biztosítása jutalékos

rendszerű értékesítéshez; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet elhelyezésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; személyzet időszakos megbízása; személyzet kiválasztása; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok; személyzet

kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti követelmények

értékelése; személyzeti management; személyzeti menedzsment reklámozási célokra; személyzeti szolgáltatások;

személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti ügynökségi szolgáltatások az

elektronikai iparral kapcsolatban; személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások;
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szereplőválogatás (casting) előadóművészek számára; szerződéses értékesítési személyzet biztosítása; színészek

toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; tanácsadó és

szakértői szolgáltatás személyügyi vezetés területén; tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek

üzleti menedzselése]; tervező személyzet elhelyezése; titkári munkaközvetítő szolgáltatások; toborzási

információk nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére;

toborzási tanácsadás jogászoknak; toborzási tanácsadás jogi titkároknak; toborzási tanácsadás pénzügyi

szolgáltatások területén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti tanácsadási szolgáltatások

fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási

struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos

szaktanácsadás a személyzeti menedzsment terén; vállalatigazgató jelöltek állítása; vezető személyzet kikeresése

és kiválasztása; vezető személyzet kiválasztása; vezetői munkaerő-toborzás; vezetők keresése, kiválasztása;

 vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; vezetők toborzása.

 ( 111 )  232.640

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01327

 ( 220 )  2020.05.15.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  PALACKPOSTA NEM KELL KIMENNED! BOROD A BORÁSZATBÓL JÖN

 ( 511 )   33    Borászati termékek.

  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 111 )  232.641

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01323

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  GranOperis Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási

szolgáltatások; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzással, fejvadászattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; a személyzet menedzselése és foglalkoztatási szaktanácsadás; a személyzet

tevékenységének megtervezése; adatfeldolgozó személyzettel kapcsolatos munkaközvetítői tanácsadás;

adminisztratív személyzet biztosítása; alkalmazott áthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; alkalmazottak

időszakos elhelyezését biztosító szolgáltatások; alkalmazottak időszakos megbízása; alkalmazottáthelyezési

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; alkalmazotti ösztönző jutalomprogramok lebonyolítása; alkalmi

munkaerő szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; állandó személyzet elhelyezése; állandó

személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő

ügynökségi szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános

irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítői konzultáció; au pairekkel kapcsolatos

állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; bébiszitterek, dadák számára nyújtott állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; betegápolókkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások; cégvezetők elhelyezésével

kapcsolatos szolgáltatások; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; diplomások toborzásával

kapcsolatos információk terjesztése; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; előadóművészek meghallgatása

[munkaerő kiválasztás]; értékesítési személyzet irányítása; értékesítő és marketingszemélyzet toborzása;

értékesítő személyzet biztosítása; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; fellépés-előjegyzési

szolgáltatások előadóművészeknek; felsővezetők kiválasztása és közvetítése; felsővezetők toborzása;

foglalkoztatási adatok nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; foglalkoztatási konzultáció,
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tanácsadás; foglalkoztatási menedzsment szolgáltatások filmes televíziós technikusok számára; foglalkoztatási

tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások;

gyakornoki munkaközvetítői szolgáltatások; gyermekfelügyelő-közvetítői szolgáltatások; humán erőforrás

részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; ideiglenes

technikai személyzet toborzása; időszakos munkamegbízásokkal kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások; informatikusok toborzása; irodai kisegítő személyzet toborzásával kapcsolatos szolgáltatások;

irodai kisegítő személyzet toborzása; irodai munkákat közvetítő ügynökségi szolgáltatások; irodai segítséget

nyújtó ideiglenes alkalmazottak biztosítása; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési szolgáltatások;

karriertervezési tanácsadás; kétnyelvű személyzettel kapcsolatos állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások;

konzultáció személyzeti kérdésekben; légi személyzet toborzása; marketingszemélyzet irányítása;

modellügynökségek; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési promóciós célokra; modellügynökségi

szolgáltatások értékesítési promócióval kapcsolatban; modellügynökségi szolgáltatások reklámozási célokra;

modellügynökségi szolgáltatások; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; munka-

és munkaerő közvetítés; munkaelemzés a munkavégző képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő

alkalmassági vizsgálata; munkaerő áthelyezés; munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások

komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások házvezetőnők számára; munkaerő-felvételi

tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő

közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre; munkaerő közvetítési és toborzási

szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzáshoz és

elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő

toborzáshoz kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő

toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő

irodák; munkaerő toborzási szolgáltatás; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkahelyi

alkalmasság vizsgálata; munkaközvetítő irodák; munkaközvetítő szolgáltatások egészségügyi személyzet

számára; munkaközvetítő szolgáltatások paramedicinális személyzet számára; munkaközvetítői szolgáltatások

titkároknak; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; orvosi és ápolószemélyzet közvetítésével

foglalkozó állásközvetítő irodák szolgáltatásai; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és

képzési tanácsadás]; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása; pszichológiai eljárások

személyzet kiválasztására; reklámozásért felelős személyzet igazgatása; reklámozással kapcsolatos

modellügynökségi szolgáltatások; repülőszemélyzet toborzása; repülőtéri földi személyzet toborzása; rövid

önéletrajzok készítése mások számára; segítségnyújtás alkalmazottaknak üzleti ügyekben; segítségnyújtás

személyzeti kérdésekben; szakember toborzási szolgáltatások; szakképzett önkéntesek kiközvetítése nonprofit

szervezetekhez; szakmai hozzáértés tesztelése; szakmai önéletrajz írása mások számára; szaktanácsadás

személyzeti kérdésekben; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra; személyzet biztosítása jutalékos

rendszerű értékesítéshez; személyzet elhelyezése, foglalkoztatása; személyzet elhelyezésével kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; személyzet időszakos megbízása; személyzet kiválasztása; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; személyzet kiválasztásához kapcsolódó pszichometriai vizsgálatok; személyzet

kiválasztásával kapcsolatos konzultáció; személyzeti információk gyűjtése; személyzeti követelmények

értékelése; személyzeti management; személyzeti menedzsment reklámozási célokra; személyzeti szolgáltatások;

személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; személyzeti ügynökségi szolgáltatások az

elektronikai iparral kapcsolatban; személyzettoborzáshoz kapcsolódó szaktanácsadó és tanácsadó szolgáltatások;

szereplőválogatás (casting) előadóművészek számára; szerződéses értékesítési személyzet biztosítása; színészek

toborzása (casting); színházi szereposztó ügynökség; szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; tanácsadó és

szakértői szolgáltatás személyügyi vezetés területén; tehetségkutató ügynökség szolgáltatásai [előadóművészek
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üzleti menedzselése]; tervező személyzet elhelyezése; titkári munkaközvetítő szolgáltatások; toborzási

információk nyújtása globális számítógépes hálózaton keresztül; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére;

toborzási tanácsadás jogászoknak; toborzási tanácsadás jogi titkároknak; toborzási tanácsadás pénzügyi

szolgáltatások területén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzleti tanácsadási szolgáltatások

fizetési és osztályozási struktúrák meghatározására; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási

struktúrák munkakörök értékelése általi meghatározására; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos

szaktanácsadás a személyzeti menedzsment terén; vállalatigazgató jelöltek állítása; vezető személyzet kikeresése

és kiválasztása; vezető személyzet kiválasztása; vezetői munkaerő-toborzás; vezetők keresése, kiválasztása;

 vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; vezetők toborzása.

 ( 111 )  232.642

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01329

 ( 220 )  2020.05.15.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  PALACK POSTA NEM KELL KIMENNED! BOROD A BORÁSZATBÓL JÖN.

 ( 553 )

 

Az MP4 fájl elérése:

 http://epub.hpo.hu/e-kutatas/aa?_p=A9454BFD5C399C01EBEBE22A5BAA1CDB

 ( 511 )   33    Borászati termékek.

  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 111 )  232.643

 ( 151 )  2020.10.30.

 ( 210 )  M 19 03446

 ( 220 )  2019.11.12.

 ( 732 )  Terra NPS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dokkoló

 ( 511 )  7    Italautomaták.

 ( 111 )  232.644

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00903

 ( 220 )  2020.03.27.

 ( 732 )  Iván László, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Seszták és Társa Ügyvédi Iroda, Kisvárda

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztalneműk papírból; papír asztalterítők;

bélyegzőpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy
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kartonból; ceruzák; címbélyegzők, címbélyegek; címkék, nem szövetből; csomagolópapír; papír- vagy

kartondobozok; dossziék [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; folyóiratok; füzetek; gyűjthető

kártyák, nem játékokhoz; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [irodai cikkek];

irattartók [papíráru]; íróeszközök; írófelszerelések; tollak [irodai cikkek]; ívek [papíráruk]; jegyek; kártyák;

katalógusok; képek; kézikönyvek [útmutatók]; nyomtatott kézikönyvek; könyvecskék, brosúrák; könyvek;

könyvjelzők; magazinok, revük [időszaki lapok]; matricák [lehúzóképek]; műanyagfóliák csomagolásra;

naptárak; noteszok; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék papírból; papíráruk;

papírszalagok; irattartó dobozok; papírvágó kések [irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

poszterek; prospektusok; eldobható szalvéták; szórólapok; papír tányéralátétek; toll- és ceruzatartók; törlésre

szolgáló termékek; plakátok, transzparensek papírból; újságok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;

zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlók papírból; papír; irodai pecsétek, bélyegzők; mappák; fotóalbumok és

 gyűjtő albumok.

  21    Tálalátétek [asztali eszközök].

 35    Reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi]; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; közönségszolgálati szolgáltatások; termékminták,

áruminták terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; hirdetés és reklámozás;

 reklámszövegek publikálása.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; filmek feliratozása; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása;

filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangstúdiók szolgáltatásai; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

mozifilmek kölcsönzése; szinkronizálás; szórakoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; hang- és

videofelvevő készülékek kölcsönzése; videofilmgyártás; videokamerák kölcsönzése; videoszalagok kölcsönzése;

 videoszalagok vágása; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére.

 ( 111 )  232.645

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01061

 ( 220 )  2020.04.20.

 ( 732 )  Safari Club International Közép-Magyarországi Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása;

bentlakásos iskolák; bentlakásos tanfolyamok; hegyi túrázással kapcsolatos bentlakásos tanfolyamok; coaching;

coaching [tréning]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

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

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

könyvek megjelentetése elektronikus formában; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és

bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; gyakorlati képzés; hangfelvételek kölcsönzése; idegenvezetős túrák levezetése;
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idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások

nyújtása; know-how átadása (képzés); konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

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

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

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése és tartása; mentorálás; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős

televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős]

műsorszolgáltatás útján; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online nem letölthető képek biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok

készítése; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek

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

szervezése; versenyek intézése [szervezése]; videorögzítés; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése,

rendezése és lebonyolítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;

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

szerencsejátékok; oktatási szimpóziumok szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

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

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások; táboroztatás.

 ( 111 )  232.646

 ( 151 )  2020.10.30.

 ( 210 )  M 19 03864

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Martell & Co, Cognac (FR)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  232.647

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01060

 ( 220 )  2020.04.20.

 ( 732 )  Szabó Gyula, Budapest (HU)

 ( 541 )  cyus

 ( 511 ) 3    Szappanok; tusfürdők; samponok; parfümök; olajok test- és szépségápoláshoz; napvédő, napozó

készítmények [kozmetikumok]; masszírozáshoz használt olajak; kölnivizek; készítmények borotválkozáshoz;

illatszer készítmények; fürdősók; fürdőgolyók; folyékony szappanok; esszenciális olajok; dörzsölő készítmények
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 a testen történő használatra; dezodorok; bőrápoló készítmények.

 18    Aktatáskák; alkalmi kistáskák; alkalmi táskák [clutch]; bérlettartók; bevásárlótáskák; boston táskák; bőr és

irha kulcstartó tokok; bőr irattartók; bőrből készült kézitáskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; bőröndök,

útitáskák [poggyász]; bőrszíjak; diplomatatáskák; ernyők, esernyők; estélyi kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák;

iskolatáskák; kártyatartó tárcák; neszesszerek; pelenkázótáskák; pénztárcák, erszények; piperetáskák üresen;

 retikülök; satchel táskák; sporttáskák; strandtáskák; táskák, kézitáskák; válltáskák, tarisznyák; vászontáskák.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; bakancsok, csizmák; baseball sapkák; blézerek; blúzok; bőrcipők;

csokornyakkendők; derékszíjak, övek; divatos kalapok, fejkendők; esküvői ruhák; esőköpenyek, esőkabátok;

estélyi ruházat; farmerruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi és női lábbeli; férfi, női és gyermek ruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; hálóruhák,

alváshoz használt ruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; kardigánok; kendők [ruházat]; kesztyűk; köntösök,

pongyolák; kötöttáruk [ruházat]; melegítőfelsők; melegítőnadrágok; menyasszonyi ruhák; nyakkendők;

nyaksálak; öltönyök; papucsok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; sapkák; sportruházat; strandkalapok;

 szandálok; szoknyák; zakók, dzsekik; zoknik és harisnyák; zsebkendők.

 ( 111 )  232.648

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00197

 ( 220 )  2020.01.23.

 ( 732 )  Spiegelberg István Károly, Somlójenő (HU)

 ( 541 )  SPIEGELBERG

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

 ( 111 )  232.649

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01064

 ( 220 )  2020.04.20.

 ( 732 )  Process Automatika Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Gyurcsik Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

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

 szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.650

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00468

 ( 220 )  2020.02.14.

 ( 732 )  GRUPA MASPEX Sp.z.o.o.Sp.k, Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

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

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz (italok); izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;
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koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok (nem gyógyászati célokra);

smoothie-k (gyümölcs vagy zöldségitalok); szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek (italok); friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;

 gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  232.651

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00613

 ( 220 )  2020.02.26.

 ( 732 )  Virág János, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 ( 111 )  232.652

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00732

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  Juhász-Orbán Lívia, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Spielmann Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SOPHIETEX

 ( 511 )  24    Ágyneműk és takarók; ágyszoknyák; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; ágyterítők papírból;

ajtófüggönyök; állatbőrutánzat szövetek; anyagok fehérneműkhöz; arctörlő kendők textilből; asztali futók

textilből; asztalterítők, nem papírból (1); asztalterítők, nem papírból (2); baba hálózsákok; babatörlőkendők;

barhent, pamutszövet; bársony; bélésanyagok lábbelikhez; bélések [szövetek]; biliárdposztó; bivakzsákok

hálózsákok fedésére; brokátok; bútorhuzatok; bútorhuzatok műanyagból; bútorhuzatok textilből; bútorszövetek,

kárpitok; címkék textilből; damaszt [szövet]; daróc, abaposztó [szövet]; dunyhák, paplanok; előrajzolt anyagok

[hímzéshez]; eszpartó szövetek; flanel [szövet]; függönyelkötők textilből; függönyök; függönyök textilből vagy

műanyagból; fürdőkesztyűk; fürdőszobai vászonneműk, a ruházat kivételével; géz [fátyolszövet]; gumis szövet

nem irodai használatra; gyapjúszőnyeg; hálózsákok; hálózsákok babáknak; hálózsákok [bélések]; hócsalán

szövetek; jersey [szövet]; kalapbélések textilből, bevarrt; kanavász [szabóvászon]; kenderszövetek (1);

kenderszövetek (2); kenderszövetek (3); kézimunka anyagok [gobelin anyag, keresztszemes anyag]; kötött

szövetek; krepon; krepp [szövet]; lenszövetek; lepedők; lobogók textilből vagy műanyagból; lószőrvászon

[zsákvászon]; marabu [szövet]; matrachuzatok; melegen ragasztható tapadó szövetek; mintás vászon; muszlin;

műanyagok [textil pótanyagai]; műselyem szövetek; nemez, filc; nem szőtt textíliák; nyomdai alátétek

szövetanyagból; pamutbársony [szövet]; pamutkelmék, pamutanyagok; pamutvászon, karton, kalikó (1);

pamutvászon, karton, kalikó (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok(1); párnahuzatok, vánkoshuzatok(2);

párnahuzatok, vánkoshuzatok(3); párnahuzatok vászonból, ciha; pikniktakarók; poháralátétek textilből; pohártörlő

ruhák; posztó, kártolt gyapjúszövet; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok]; rugalmas [elasztikus] szövetek;

sajtruha, sajtvászon; selyemszövet; selyemszövetek nyomdai sablonokhoz; skót gyapjúszövet; sminkeltávolító

kendők; szemfedők, leplek; szitaszövet; szövetek (1); szövetek (2); szövetek (3); szövetek (4); szövetek

hőlégballonokhoz [gázt át nem eresztő szövetek]; szúnyoghálók; taft [szövet]; takarók kisállatok számára;

tányéralatétek, nem papírból; tányéralátetek textilből; textilanyagok lábbelikhez; textil falidíszek; textilszalvéták;

textil szűrőanyagok; törölközők; tüll; úti takarók, plédek; üvegszálas szövetek textilipari felhasználásra; vásznak;

vászon, kanavász falikárpithoz vagy hímzéshez; vászon matrachuzatok; viaszosvászon asztalterítők; WC-fedél

huzatok textilből; zászlófüzérek textilből vagy műanyagból; zászlók textilből vagy műanyagból; zefír [szövet];

 zuhanyfüggönyök textilből vagy műanyagból; zsebkendők textilanyagokból; zseníliaszövet.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];
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bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék

[ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; cipősarkak (1);

cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik

[ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak

[ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász

beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok

[ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők,

zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó alsóneműk; jelmezek; jodhpur

nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap vázak;

kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,

plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; latex ruházat; legging

nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények;

melltartók; míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat];

műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi

ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat];

papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák;

pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat

gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák;

sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk;

sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1);

sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik;

szarongok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak

lábbelikhez (2); teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű],

kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek

western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó

 sapkák.

 ( 111 )  232.653

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00746

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Molnár Péter, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Hőlégballonos sétarepülési szolgáltatások; hőlégballonos függeszkedési szolgáltatások; kirándulások, túrák,

 társasutazások szervezése.

  41    Hőlégballonos események és találkozók szervezése; szórakoztatási szolgáltatások.
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 ( 111 )  232.654

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00748

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  KRL Kontrol Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KRL

 ( 511 ) 9    Fázisellenőrzők; fázismódosítók; fázismérők; fázisváltók; villamos/elektromos kondenzátorok;

kondenzátorok [elektronika]; elektromos és elektronikai összetevők; fázisjavító berendezés; automatikus

 fázisjavító berendezés; kondenzátor, automatikus fázisjavító kondenzátor.

 37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos készülékek üzembe helyezése; elektromos

berendezések zavarmentesítése; elektromos berendezések javítása; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési

 szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás; fázisjavítás.

 ( 111 )  232.655

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00897

 ( 220 )  2020.03.27.

 ( 732 )  Hutanu Emil, Nyírbátor (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

filmbemutató szolgáltatások; filmfesztiválok lebonyolítása; filmszínházak; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; filmes szórakoztatás; filmek bemutatása; filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi szórakoztató

szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása; filmekkel kapcsolatos díjátadók lebonyolítása

 [szervezés].

 ( 111 )  232.656

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00898

 ( 220 )  2020.03.27.

 ( 732 )  Szabó Miklós Zoltán, Dunaszentgyörgy (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállító eszközök bérbeadása, vitorláshajóbérbeadása, vitorlástúrák szervezése.

 41    Vitorlás oktatás, vitorláshajó-versenyek szervezése, mindennemű vitorlázással kapcsolatos szolgáltatások,

 vitorlás rendezvények.

 ( 111 )  232.657

 ( 151 )  2020.10.29.
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 ( 210 )  M 20 00899

 ( 220 )  2020.03.27.

 ( 732 )  Böröcz Bence, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Egérpadok; USB pendrive-ok.

 14    Kulcstartó gyűrűk és láncok, valamint ezekhez való függők; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel,

fityegőkkel]; kulcstartók [és hozzájuk tartozó díszek]; nemesfémmel bevont kulcstartók [gyűrűk]; kulcstartók

közönséges fémből; kulcstartók nem fémből; nemesfémből készült kulcstartók; nemesfémmel bevont kulcstartók;

 visszahúzható kulcstartók; kulcstartók bőrből; kulcstartók fémből; kulcstartók műbőrből; kulcstartó gyűrűk.

 18    Hátizsákok, hátitáskák; hátizsák, hátitáska; féloldalas hátizsákok; kis hátizsákok; sporttáskák, tornazsákok;

 kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; kulcstartók bőrből; műbőr kulcstartó tokok.

 21    Bögrék, korsók; műanyag bögrék; utazó bögrék; vákuumos bögrék; porcelán bögrék; csészék és bögrék;

bögrék, nem nemesfémből; kerámiaanyagokból készült bögrék; nemesfémből készült bögrék; porcelánból készült

 bögrék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 35    Egérpadok, ruházati cikkek, bögrék, hátizsákok, tornazsákok, sporttáskák, kulcstartók, USB pendrivek

 online kis és nagykereskedelme webshopon keresztül.

 ( 111 )  232.658

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00900

 ( 220 )  2020.03.27.

 ( 732 )  Tóth Ágnes, Örkény (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej; tejes italok; tejtermékek; joghurt; kefir; vaj; vajkrém; ízesített tejek; ízesített tejtermékek; tejes

desszertek; tejből vagy tejtermékből készült italok; tej alapú italok; fagyasztott tejtermékek; sajtok;

sajtkészítmények; desszert jellegű sajtkészítmények; tejföl; túró; túró készítmények és ezek ízesített változatai;

 túródesszertek.

 30    Kávé, kakaó, csokoládé-bevonat, csokoládé és ilyen alapanyagú italok és instant termékek; cukor,

 fagylaltok, jégkrémek; pudingok; tej alapú pépek, édesített desszert jellegű készítmények.

 ( 111 )  232.659

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00902
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 ( 220 )  2020.03.27.

 ( 732 )  Andok Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Hivatali ügyintézési szolgáltatások; irodai munkák; reklámozás.

  45    Engedélyek jogi ügyintézése.

 ( 111 )  232.660

 ( 151 )  2020.10.30.

 ( 210 )  M 20 01600

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;

audiovizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások promóciója harmadik felek nevében; blogger-elérési szolgáltatások;

cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton

reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; cukorbetegség kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményekkel

kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális

marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója

magazinok reklámcélú cikkeivel; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekre

vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; egészségügyi

állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások

számára; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; eladó gépjárművek

meghirdetése interneten keresztül; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;

előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával;

értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós

szolgáltatások; eseménymarketing; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési

szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

gyógyszerészeti készítményekkel és in-vivo leképezési termékekkel kapcsolatos reklámozás; gyógyszerészeti

termékekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek

gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan

szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik

fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
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promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás;

hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése;

hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő

és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a

környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem

felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi

kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki

tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi

vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; interneten keresztül biztosított

hirdetési szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként használt reklámanyagok

összeállítása; kereskedelmi kamara kereskedelem ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi

marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (reklám

megjelentetés); koncertek promóciója [reklámozása]; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal;

kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások; különleges

rendezvények promóciója; marketing kampányok; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; mások

termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; mozifilmek reklámozása; mozifilm reklámozás; mozireklámok;

mozireklámok gyártása; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online kereshető

reklámútmutatók szolgáltatása; online reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és

televíziós reklámozás; publikációs célú szerkesztői szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó

ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám- és

marketingszolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós szerződések készítése

harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése;

reklámanyag készítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok készítése;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkampányok

előkészítése; reklámkampányok kidolgozása vállalkozások számára; reklámkiadványok elkészítése; reklámlogók

tervezése; reklámok elkészítése; reklámok előkészítése; reklámok készítése; reklámok megjelenítése mások

részére; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó

szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozási és

marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási, főként terméknépszerűsítő

szolgáltatások; reklámozási információk biztosítása; reklámozási szolgáltatások; reklámszolgáltatások

építészeknek; reklámszolgáltatások harmadik személyek számára; reklámszövegek írása; reklámszöveg

megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek kiadása és frissítése; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás; reklámtervezés és -elhelyezés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; reklámügynökségi szolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások; szabadtéri reklámozási

szolgáltatások; számítógépes adatbázisban szereplő rekláminformáció frissítése; szolgáltatás reklámok

elhelyezésére; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós és rádiós reklámok gyártása;

televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; új termékek forgalmazásával kapcsolatos

reklámszolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; videofelvételek készítése reklámozási célokra;
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videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése

reklámcélokra; zenei koncertek promóciója; vizuális reklámanyagok gyártása; előfizetések ügyintézése televíziós

csatornákra; előfizetések elektronikus folyóiratokra; előfizetés tv-csatornára; reklámozással kapcsolatos

közvetítői szolgáltatások; szerződések közvetítése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;

franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú

vetélkedők intézése; reklámozással kapcsolatos közvetítői tevékenység; reklámszerződések tárgyalása;

 repülőterek üzleti menedzsmentje.

 38    Adat, hang és képek átadása műhold révén; adatátvitel; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül;

adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; adatátviteli szolgáltatások

távközlési hálózatokon keresztül; adatátviteli szolgáltatások; adatok távátvitele a távközlés segítségével; audio- és

videoadatátvitellel kapcsolatos szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása;

audio kommunikációs szolgáltatások; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; digitális adatátviteli

szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; e-sportesemények streamelése; hang- és adatátviteli

szolgáltatások; hálózati konferencia szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív

multimédiás hálózatokon; hang- vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ

továbbítása; hangok átvitele műholdon; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok elektronikus

átvitelének szolgáltatásai; hangok, képek, jelek és adatok hálózati átvitele; hangok, képek, jelek és adatok

műholdas átvitele; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk továbbítása; hírek továbbítása

hírügynökségekhez; hírküldés, híradás [közvetítés]; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs

szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus

továbbítás céljára; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; információk átvitele rádió útján; információk

átvitele telematikai kódokkal; információk elektronikus továbbítása; információk továbbítása az audiovizualitás

területén; információtovábbítás belföldi és nemzetközi hálózatokon keresztül; információtovábbítás optikai

távközlési hálózatokon; információtovábbítás üzleti célokra; képek műholdas közvetítése; kódolt kommunikáció

továbbítása; kódolt üzenetek és képek átvitele; kommunikáció elektromágneses hullámok segítségével;

kommunikáció elektronikus eszközökkel; kommunikáció rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások rádió,

telefon, távíró segítségével; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; lézersugaras

adatátvitel; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas átvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas

hangátvitel; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas televíziós adók működtetése; műholdas

videokonferencia szolgáltatások; optikai szálas hálózatok segítségével biztosított távközlési szolgáltatások;

rádióadás és vétel; rádiófrekvenciás kommunikációs szolgáltatások; rádiós adatátvitel; rádiós adatközlés; rádiós

információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós képtávirat [fax] szolgáltatások; rádiós kommunikáció; száloptikás

távközlési szolgáltatások; számítógéppel támogatott hangátvitel; távközlési szolgáltatások betűszedéshez;

távközlési rendszerek működtetése; telematikai adat- és fájlátvitel; televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; televíziós kommunikáció

megbeszélésekhez; vezetékes távközlési szolgáltatások; videoátviteli szolgáltatások; videófeltöltési

szolgáltatások; videofilmek továbbítása; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása;

videokommunikációs szolgáltatások; videokonferencia; videokonferencia szolgáltatások; videokonferencia

szolgáltatások biztosítása; virtuális csevegőszoba létesítése szöveges üzenetváltáshoz; hangjelek közvetítésére

szolgáló készülékek kölcsönzése; képátviteli berendezések kölcsönzése; műholdas műsoridő bérlete; műholdas

műsorszóró készülékek, szettek kölcsönzése; műholdas műsorvevő antennák bérlete; rádió adókészülékek

kölcsönzése, bérbeadása; rádióberendezések kölcsönzése; rádiókommunikációs felszerelések kölcsönzése; rádiós

és televíziós műsorszóró berendezések kölcsönzése; rádiós műsorközlő eszközök bérlete; rádiós műsorközlő

felszerelések biztosítása külső helyszínekre; rádiós személyhívó készülékek bérlete; távközlési berendezések

kölcsönzése; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós műsorszóró

 berendezések kölcsönzése; videojel-közvetítő készülékek kölcsönzése.

 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus
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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; fényképek közzététele; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele;

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

kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok

publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

forgatókönyvírói szolgáltatások; gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek megjelentetése és

kiadása; hangoskönyvek kiadása; írott szövegek szerkesztése; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés

(könyv); kiadói szolgáltatások; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvkiadás;

magazinok kiadása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten;

politikai beszédek írása; riporteri szolgáltatások; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása

elektronikus média formájában; szövegírás; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; tördelési szolgáltatások,

nem hirdetési célokra; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás;

újságok kiadása; újságok megjelentetése; drámák előadása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok

készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; film

stúdió szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmek feliratozása; filmekkel kapcsolatos

díjátadók lebonyolítása [szervezés]; filmes szórakoztatás; filmes tanulmányok készítése; filmfesztiválok

lebonyolítása; filmforgalmazás; filmstúdiók; filmszínházak; filmszínházak üzemeltetése; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások biztosítása; filmszínházi szolgáltatások; filmszínházi szórakoztató

szolgáltatások; fotóriportok készítése; gálák, díszünnepélyek rendezése; interaktív szórakoztatás; játékfilm stúdió

szolgáltatások; kabaré; kabarék és diszkók; kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; kábeltelevízión

keresztül biztosított szórakoztatás; könnyed szórakoztató szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok

színrevitele; kulturális célú bemutatók rendezése; mozi és színházi szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek

biztosítása; mozi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos

információnyújtás; mozik üzemeltetése; moziműsor-információs szolgáltatások; műholdas televíziós show-k;

műholdas televíziós sorozatok; nem letölthető filmek biztosítása; nem letölthető filmek és televízió-műsorok

rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre

bocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; online szórakoztatás; online nem letölthető

képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online szórakoztatás nyújtása; rádió- és

televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós

show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; sporthíradás;

sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése

(szponzori, promotor szolgáltatás); szabadúszó újságírás; színházi szórakoztatás; szórakozási lehetőségek

biztosítása; szórakoztatás; szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában;

szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási

célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs

személyiségekkel; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási

és szabadidős létesítmények biztosítása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és

képzési szolgáltatások; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások;

szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató show-k

készítése táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k
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rendezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

publikációkon keresztül; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek

felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül;

szórakoztató szolgáltatások szervezése; televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók

vendégül látása [szervezése]; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós

műsorismertetési szolgáltatások; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató

szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós vetélkedők készítése; televíziós zenei koncertek; tengerjáró

hajók szórakoztató szolgáltatásai; vetélkedőműsorok intézése [szervezése]; vetélkedők, versenyek szervezése;

videofilmek bemutatása; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenés szórakoztatás; e-sportrendezvényekhez

kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások; jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás

kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó

 jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások.

 ( 111 )  232.661

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01066

 ( 220 )  2020.04.21.

 ( 732 )  Kőszegi Brigitta, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Állatkozmetika; állatkozmetikai szolgáltatások; állatkozmetikai szolgáltatás; állatkozmetikai szalon

szolgáltatásai házi kedvencek számára; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére;

 állatápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.662

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01172

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Novikovné Cseh Krisztina, Jászszentlászló (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása;

 kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; közösségi vásárlás megszervezése.

 41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

 művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

 ( 111 )  232.663

 ( 151 )  2020.10.29.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2652



 ( 210 )  M 20 01336

 ( 220 )  2020.05.18.

 ( 732 )  Takács Szilvia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  232.664

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00846

 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.665

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00835

 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  Pickinfo Kft., Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír; papírszalvéta; papírtasak; papíralátétek; papír asztalterítők; papírból készült poggyászcímkék;

papírból készült szűrőanyagok; papírdobozkák; papírmasé; papírmasnik; papírszalagok; papírtörlők tisztítási

 célokra; papírtörülközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők; papírtörlők.

 40    Energiatermelés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés; veszélyes anyagok ártalmatlanítása;

 vízkezelés.

 43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglátás.

 ( 111 )  232.666

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01010

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  Content Factory Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Segítség! Itthon vagyok!

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,
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kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri

akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények

szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség

és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

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

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő

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

kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési

szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek

kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

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

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása;

vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett

mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  232.669
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 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 19 00893

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pécsi Sör

 ( 511 )   32    Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

 ( 111 )  232.673

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01173

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Sventek Beáta, Pécel (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Borbély szolgáltatások; borbélyüzletek; borbélyüzletek szolgáltatásai; fodrászszalonok; fodrász szolgáltatás;

fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai

katonai szolgálatot teljesítőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalonokban vagy

 fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  232.674

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01179

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Holdság Katalin, Vác (HU)

 Mészáros Klára, Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Derékszíjak, övek; edzőcipők, sportcipők; esküvői ruhák; farmerek; farmerruházat; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőruhák, úszódresszek; ingek; jelmezek, kosztümök; kalapáruk; kismama ruházat; koszorúslány ruhák;

kötényruhák, ingruhák; lábbelik; nadrágok; női alkalmi ruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; öltöny zakók;

öltönyhöz való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók;

pulóverek; rövid nadrágok, shortok; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek; sálak [ruházati cikkek]; sapkák;

 szoknyák; szoknyás kosztümök; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.

 35    Férfi ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; női ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati

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

nagykereskedelmi szolgáltatások; sport ruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
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 ( 111 )  232.675

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 01180

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Ritter-Mészáros Ida, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Blogírási szolgáltatások; coaching; coaching [tréning]; drámapedagógus szolgáltatások biztosítása; életmód

tanácsadás (képzés); életvezetési tanácsadás; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadások szervezése

és lebonyolítása; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzések szervezése; képzések tartása;

képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatás,

tanítás; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási

szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;

önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok

vezetése; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti tanfolyamok biztosítása; személyi coaching [képzés];

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

lebonyolítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tréningek biztosítása; tréningek

szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; füzetek kiadása;

kiadványok megjelentetése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; online coaching szolgáltatások

biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online életvezetési tanácsadások

biztosítása; online képzések szervezése és lebonyolítása; online kiadványok megjelentetése; online konferenciák

szervezése és lebonyolítása; online oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy

internet vagy extranet útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online önismereti műhelyek és

szemináriumok lebonyolítása; online önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; online

önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; online önismereti tanfolyamok [oktatás]; online önismereti

tanfolyamok biztosítása; online személyi coaching [képzés]; online személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;

online szemináriumok biztosítása; online szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;

online tanfolyamok, képzések szervezése és lebonyolítása; online tréningek biztosítása, szervezése és

lebonyolítása; online workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; online, nem letölthető videók

 biztosítása; videó és online előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; webináriumok szervezése.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; mediációs szolgáltatások.

 ( 111 )  232.676

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00851

 ( 220 )  2020.03.20.

 ( 732 )  Abiogen Pharma S.p.A., Ospedaletto, Pisa (IT)

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

 ( 541 )  NEOGRAND

 ( 511 )  5    Dinátrium-klodronáton és/vagy sóin alapuló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  232.677

 ( 151 )  2020.10.29.
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 ( 210 )  M 20 00727

 ( 220 )  2020.03.04.

 ( 732 )  Karinthy Vera, Budapest (HU)

 ( 541 )  KARINTHY SZÍNHÁZ

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenység, színházi szolgáltatások.

 ( 111 )  232.678

 ( 151 )  2020.10.30.

 ( 210 )  M 20 01148

 ( 220 )  2020.04.28.

 ( 732 )  Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nézőpont

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

 ( 111 )  232.688

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 19 02455

 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  Medical Service Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  CORVIN Egészségközpont

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  232.690

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 20 00300

 ( 220 )  2020.01.31.

 ( 732 )  Prókai Zoltán, Miskolc (HU)

 Zakar Ildikó, Miskolc (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Mandulaolaj.

5    Albumin étrendkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók; bébiételek; búzacsíra

étrend-kiegészítők; csukamájolaj; diasztáz gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás

ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; fogyasztó tabletták; glükóz étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj

étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;

 protein étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  232.692

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 20 00581

 ( 220 )  2020.02.25.

 ( 732 )  Evotronics Smarthome Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István, Budapest

 ( 541 )  Netctive

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és
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erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

 ( 111 )  232.693

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 20 00582

 ( 220 )  2020.02.25.

 ( 732 )  Evotronics Smarthome Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos ablaknyitó berendezések; elektromos ajtónyitók; elektromos ajtózárók; elektromos függönyhúzó

készülékek; központi porszívó berendezések; légkondenzátorok; levegőszivattyúk; levegőelszívó gépek; ipari

robotok; porszívók; szivattyúk ellenáramos úszáshoz; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk;

szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok

 kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

 ( 111 )  232.694

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 20 00718

 ( 220 )  2020.03.05.

 ( 732 )  Dallos Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bajcsay Gergely, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; elektronikus
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 könyvek; letölthető elektronikus könyvek.

 41    Elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése;

elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

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

megjelentetése; elektronikus magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele;

folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; kiadói szolgáltatások (beleértve az

elektronikus kiadói szolgáltatásokat); 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; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra;

szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével;

konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; találkozók és konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

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

konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; fényképészet; hang- és videoanyagok

készítése, fényképészet; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése és tartása; online, nem letölthető videók biztosítása; videorögzítés; könyvek és

 folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése.

 ( 111 )  232.695

 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 20 00854

 ( 220 )  2020.03.22.

 ( 732 )  AGROMETRY Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  S80 WG

 ( 511 ) 1    Bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági

használatra; biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek

[trágyák]; csírázásgátlók [csírázásgátló anyagok]; erdészeti vegyszerek, gombairtók, gyomirtók, rovarirtók és

parazitaölő szerek kivételével; felületaktív vegyi anyagok kertészeti használatra; felületaktív vegyi anyagok

mezőgazdasági használatra; felületaktív vegyi anyagok erdészeti használatra; folyékony trágyák; gyomirtó

szerekben használt vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hormonok zöldségek és

gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra]; kártevőirtókban

használt vegyszerek; kertészeti vegyszerek [nem gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarirtó, parazitaölő szerek];

készítmények növények kórokozók elleni védelmére; komplex műtrágyák; lombtápok; lombtalanítók;

mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági kártevőirtásra használt ragasztóanyagok; mezőgazdasági,

kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; mezőgazdasági vegyszerek; növények növekedését

szabályozó, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények; növényerősítő készítmények; növényi hormonok

(fitohormonok); növényi növekedésszabályozók; növénytápláló készítmények; rovar növekedésszabályozók

gyártásához használt vegyszerek; rovarölő szerek gyártásához használt vegyszerek; növényekhez, terméshez

stresszes periódusok során használt lombtrágyák; növényi betegségek kezelésére szolgáló vegyipari termékek;

 szervestrágyák; talajkondicionálók; trágyák, műtrágyák.

5    Algairtó szerek; atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biocidok; erdészeti rovarirtó vegyszerek; erdészeti

gombairtó vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; gombaölő

szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra; gombaölő szerek, fungicidek;

gyomirtó szerek, herbicidek; készítmények talajfertőtlenítéshez; mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; mohairtó

 szerek; rovarirtók mezőgazdasági használatra; rovarirtó készítmények.

 ( 111 )  232.696

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2659



 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00857

 ( 220 )  2020.03.23.

 ( 732 )  VIMPEX DRINK Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AMMARA

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (sörök kivételével); készítmények alkoholos italok készítéséhez; alkoholos készítmények

 italok készítéséhez.

 ( 111 )  232.697

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00870

 ( 220 )  2020.03.24.

 ( 732 )  Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti utódlás tervezése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos

konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; piaci információszerzési

szolgáltatások biztosítása; piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és

működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; üzleti

értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás,

 információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.

 36    Örökléssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi tanácsadás.

 41    Képzés és oktatás; oktatási konferenciák levezetése; oktatási eladások szervezése; oktatási szimpóziumok

szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási konzultációs

szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzlettel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási célú eladások tervezése;

 képzések biztosítása vállalkozások számára.

 ( 111 )  232.698

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00877

 ( 220 )  2020.03.25.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 740 )  Karkosák Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  232.705

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01034

 ( 220 )  2020.04.14.

 ( 732 )  YODAFORCE Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Pannonhalma

  

( 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;

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;

 számítógépek és számítógépes perifériák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  232.706

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01038

 ( 220 )  2020.04.15.

 ( 732 )  dr. Horváth Szatmár, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  232.711

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01188

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Nagy-György Gábor, Pécs (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása

sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklubok és

tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai

[edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel
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kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitneszklub

szolgáltatások; fitneszórák vezetése; fitneszoktatás, útmutatás; fitnesztanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások;

fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai

erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó sporttevékenységek

oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; közösségi sportrendezvények

szervezése; sportklub szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportedzőtábori szolgáltatások;

sportedzői tevékenység; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények megszervezése;

sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

sportolók képzése; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvényekhez kapcsolódó

információk szolgáltatása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások;

sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek

oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos

tanfolyamok; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; testedzéssel

kapcsolatos oktatás; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák;

testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzés felügyelete; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon

keresztül; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi

szolgáltatások; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és gyerekeknek; oktatójellegű

egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;

rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; létesítmények biztosítása

sport rekreációs tevékenységekhez; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; szabadidős,

rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; táplálkozásoktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos

oktatás; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati]; egészségvédelem és

táplálkozás terén nyújtott képzés; táplálkozással kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; diétával kapcsolatos

oktatás az interneten keresztül; diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; étrenddel, diétával

kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és

sport célú rendezvényszervezés; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; rekreációs célú

 konferenciák szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; találkozók és konferenciák szervezése.

 ( 111 )  232.712

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01189

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Kiss Kató, VÁC (HU)

 ( 740 )  Kovács Ákos, Bábolna

 ( 541 )  Kiss Kató - Léleklátó, halottlátó

 ( 511 )   41    Élő előadások szervezése és bemutatása.

  45    Spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  232.714

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01193

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VENORMIX
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 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, nevezetesen a gasztrointesztinális készítmények.

 ( 111 )  232.715

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01195

 ( 220 )  2020.05.04.

 ( 732 )  Farkas Rita Bernadett, Budapest (HU)

 ( 541 )  Nalini

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; aranyékszerek; aranyból készült ékszerek;

bronzékszerek; cabochon csiszolású drágakövek ékszerek készítéséhez; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek]

személyes használatra; drágakövekből készült ékszerek; ékszerfityegők nemesfémből vagy nemesfém bevonattal;

ékszerek nem nemesfémből; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek;

nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből készült ékszerek; nemesfémből készült láncok [ékszerek];

nemesfémekből készült ékszerek; nemesfémekkel befuttatott ékszer; nemesfémmel bevont kristályból készült

 ékszerek; női ékszerek; nyakláncok [ékszer]; platina ékszerek; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek].

  21    Dísztárgyak kristályból; dísztárgyak kerámiából.

 27    Nem textil falidíszek, falikárpitok; kézzel készített falidíszek nem textilanyagból; nem textilből készült

 falidíszek.

 ( 111 )  232.716

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01196

 ( 220 )  2020.05.04.

 ( 732 )  Pointman Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Madar Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pointman

 ( 511 )   35    Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.717

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01199

 ( 220 )  2020.05.04.

 ( 732 )  Czifra László, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss-Kovács Orsolya, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 111 )  232.718

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01202

 ( 220 )  2020.05.04.

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

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

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

 ( 111 )  232.719

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01204

 ( 220 )  2020.05.04.

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  RizoStart

 ( 511 )  1    Talajtrágyák, műtrágyák.

 ( 111 )  232.720

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01205

 ( 220 )  2020.05.04.

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  CornUP

 ( 511 )  1    Talajtrágyák, műtrágyák.

 ( 111 )  232.721

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01206

 ( 220 )  2020.05.04.

 ( 732 )  Simon Péter, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Róbert Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 541 )  Rizotec NPK

 ( 511 )  1    Talajtrágyák, műtrágyák.

 ( 111 )  232.722

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01208

 ( 220 )  2020.05.05.

 ( 732 )  Valoris Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogfehérítő porok kókuszból és aktivált szénből.

 ( 111 )  232.723

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01559

 ( 220 )  2020.06.04.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  ORIGODERM

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok,

 kötszeranyagok.

 ( 111 )  232.725

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00321

 ( 220 )  2020.02.03.

 ( 732 )  Varga László, Hajdúhadház (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Kerti bútorok, bútorok, műasztalosipari termékek [bútorok], padok [bútorok],

  28    Hinták.

 ( 111 )  232.726

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00584

 ( 220 )  2020.02.25.

 ( 732 )  Deák Tibor, Gyula (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Alkatrészek és szerelvények ékszerekhez; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; brossok [ékszerek];

brossok, kitűzők [ékszerek]; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; dísztűk [ékszerek];

egyedi ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékszeráruk; ékszerbemutató dobozok; ékszercikkek; ékszerdobozok;

ékszerdobozok és óradobozok; ékszerek; ékszerészeti termékek; ékszerkellékek; ékszertartók; ékszertartók

[ládikák]; füldíszek [ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; jáde ékszerek; jelvények nemesfémből

[ékszerek]; kalapdíszek [ékszerek]; kámeák [ékszerek]; karperecek, karkötők [ékszerek]; kitűzők [ékszerek];

kulcsláncok mint ékszerek [apró dísztárgyak vagy óraláncok]; láncok [ékszerek]; medalionok [ékszerek];

medálok [ékszerek]; melltűk, brossok [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; ruhadíszek ékszerek formájában;

strasszok ékszerkészítéshez; szálak nemesfémből [ékszerek]; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek]; testre

szabott ékszertartó dobozok; tűk [ékszerek]; tűzzománc ékszer; üvegből készült ékszerek; zenélő ékszerdobozok;

 zománc ékszerek; zománcozott ékszerek.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszerdobozokkal és óradobozokkal

kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszertartókkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.727

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00721

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Wienerberger Mesterház

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

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  232.728

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00722

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  232.729

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00723

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tondach Mesterház

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

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  232.730

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00724

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  Wienerberger Téglaipari zRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Porotherm Mesterház

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

  42    Építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  232.731

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00726

 ( 220 )  2020.03.05.

 ( 732 )  SanDisk LLC, Milpitas (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Biztonsági mentésre szolgáló meghajtók számítógépekhez; üres flash memóriakártyák; üres USB flash

memóriakártyák; adattároló eszközök tokjai; számítógépes lemezmeghajtók; számítógépes hardver és szoftver

adattároláshoz; számítógépes memóriák; számítógépes memóriaeszközök; számítógépes hálózati hardver;

számítógépes perifériák; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; számítógépes program;

adatkábelek; adattömörítő szoftver; letölthető mobil alkalmazások; elektronikus áramköri kártyák; elektronikus
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memóriák; titkosító szoftver; flash kártya adapterek; flash kártyaolvasók; flash memóriakártya; flash memória

meghajtók; flashmemória; merevlemez-meghajtók; integrált áramköri chipek; mágneses adathordozók, lemezek;

memóriakártya tokok; memóriakártyák; videojáték-gépek memóriakártyái; hordozható flash memóriaeszközök;

hordozható zenelejátszók; tápkábelek; biztonságos digitális (SD) memóriakártyák; félvezető memóriaeszközök;

adattároló eszközök működtetésére és adminisztrálására szolgáló szoftver; félvezető meghajtók; USB flash

 meghajtók; lapka (wafer) integrált áramkörökhöz; számítógép hardware.

 42    Kutatási szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;

 felhőalapú számítástechnika; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 111 )  232.732

 ( 151 )  2020.11.04.

 ( 210 )  M 20 00880

 ( 220 )  2020.03.25.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós és televíziós reklámozás;

hirdetések; plakáthirdetések; reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklámanyagok

megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése; rádiós és

televíziós vásárlási műsorok készítése; rádiós és televíziós reklámok gyártása; rádiós és televíziós, reklámcélú,

 terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

műsorok, filmek műholdas, rádiós és televíziós sugárzása; információk sugárzása rádión és televízión keresztül;

interaktív rádiósugárzás és televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő

audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;

kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása rádiós és televíziós átvitel útján; rádiós és

televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorok, teleshopműsorok

közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádióműsorok és televízióműsorok az

interneten keresztül történő közvetítése; rádiós- és televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által; rádiós és

tv programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; rádiós és televíziós

információközlés; rádiós és televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; rádiós és televíziós

programok közvetítése; rádióstreaming és televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások;

műholdas rádiós és televíziós adók működtetése; rádiós és televíziós kommunikáció megbeszélésekhez;

televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; rádiós és televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; rádiós és televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából;

adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások; internetes audio és videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali

adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat és a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok
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meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;

távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása; rádióadás; rádiós kommunikáció; televízióadás; televíziós

 kommunikáció.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; rádión és kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk

szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás iptv-n keresztül; szórakoztatás rádiós és

televíziós műsorok formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; rádiós és

televíziós szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós zenei koncertek; rádiós és

televíziós műsorismertetési szolgáltatások; rádiós és televíziós hírműsorok szolgáltatása; rádiós és televíziós

díjátadók vendéglátása (szervezése); rádióműsorokkal és televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás;

rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

rádióműsorokhoz és tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott

szórakoztató szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált

videofelvevő szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; műsorok és mozifilmek kölcsönzése;

filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi előadások; zenekarok

szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós

szórakoztatás, rádiós- és televíziós programok összeállítása; szabadidős szolgáltatások; versenyek és szórakoztató

rendezvények szervezése; vidámparkok és cirkuszok; klubok és társaságok; rádióműsorok és televízióműsorok

 készítés; rádiós és televíziós szórakoztatás.

 ( 111 )  232.733

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 00887

 ( 220 )  2020.03.26.

 ( 732 )  Sanyi Sarok Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; ízesített sörök; ipa (indiai pale ale sörök); citromos sör [shandy]; sörök;

alkoholmentes sör; alkoholmentes borok; ásványvizek; ízesített ásványvíz; ásvány- és szénsavas vizek; szénsavas

 ásványvíz; szénsavmentes víz; nem gyógyhatású ásványvíz; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez.

 33    Szeszes italok; égetett szeszesitalok; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; bor alapú italok;

asztali borok; édes borok; fehérbor; szőlőbor; vörösbor; rozé borok; alkoholos borok; alacsony alkoholtartalmú

 bor; bort tartalmazó italok [fröccsök]; borok.

 43    Éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; étel

előkészítés; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételosztás hajléktalanoknak vagy

hátrányos helyzetűeknek; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos
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szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; borozói szolgáltatások; sörbárok;

 önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  232.734

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01050

 ( 220 )  2020.04.16.

 ( 732 )  Kaló Imre Pincészet Kft., Eger (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  232.736

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01055

 ( 220 )  2020.04.17.

 ( 732 )  Brandeis Barnabás, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BRANDEIS

 ( 511 ) 9    Telefonok; elektromos és elektronikai összetevők; elektronikai készülékekhez való szoftvermeghajtók,

amelyek lehetővé teszik számítógépes hardverek és elektronikai készülékek egymással való kommunikációját;

szoftverek; szoftver csomagok; applikációs szoftver; okoshangszórók; okosszemüvegek; okoskarórák; okosszíjak;

okosgyűrűk; okosgyártás szoftverek; tokok okostelefonhoz; szoftverek okostelefonokhoz; töltők

okostelefonokhoz; tápegységek okostelefonokhoz; kijelzők okostelefonokhoz; vezeték nélküli fejhallgatók

okostelefonokhoz; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való használatra kialakított perifériák; hordható

 okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; okostelefonok; mobiltelefonok.

 35    Marketing tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing kampányok; marketing előrejelzés; marketing

információk; promóciós marketing; telefonos marketing; pénzügyi marketing; marketing szolgáltatások; digitális

marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;

marketingügynökségi szolgáltatások; marketingszemélyzet irányítása; marketingstratégiai vizsgálatok; reklám és

marketing; marketing információk szolgáltatása; keresőmotoros marketing szolgáltatások; marketing stratégiák

tervezése; marketing célú becslések; üzleti marketing szolgáltatások; marketing tanulmányok készítése;

marketing konzultációs szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing

felmérések tervezése; marketing tanulmányok előkészítése; marketing információk nyújtása; marketing

szoftverkiadás keretében; marketinghez kapcsolódó elemzés; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és

marketing konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció;

marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; online reklám-

és marketingszolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; marketinggel kapcsolatos

információnyújtás weboldalakon keresztül; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások
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megbízásából; mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

 okostelefonokkal kapcsolatban.

 42    Szoftveralkotás; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; szoftvertelepítés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás

keretében; szoftver kutatás; szoftver készítés; szoftver-karbantartás; szoftver mérnökség; szoftver testreszabása;

szoftverek frissítése; számítógépes hardverfejlesztés; számítógépes hardver tervezése; számítógépes hardver

bérbeadása; számítógépes hardverek fejlesztése; számítástechnikai hardverek tervezése; számítógépes hardverek

tesztelése; számítógépes hardvertervezési szolgáltatások; hardver és szoftver bérbeadása; számítógép hardver

eszközeinek bérbeadása; tervező szolgáltatás számítógépes hardverhez; számítógépes hardverrel kapcsolatos

tanácsadás; konzultáció számítógépes hardverekkel kapcsolatban; számítógépes hardver tervezésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése;

számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztésével kapcsolatos kutatás;

számítógépes hardverek konfigurálása szoftverek segítségével; kutatás a számítógépes hardverek területén;

számítógépes hardverek testre szabott tervezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes hardver architektúrák tervezése és fejlesztése; számítógépes hardverek és

felszerelések, eszközök bérbeadása; számítógépes hardverek használatára vonatkozó műszaki tanácsadás;

számítógépes hardverrel kapcsolatos kutatás és tanácsadás; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

fejlesztés; hardverek tervezése multimédiás tartalmak feldolgozásához és terjesztéséhez; számítógépek ipari

formatervezésével kapcsolatos szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ipari formatervezéssel kapcsolatban;

termékek formatervezése; ipari formatervezés; stíldíszítés [ipari formatervezés]; távközlési berendezésekkel

kapcsolatos formatervezési és tervezési szolgáltatások; telekommunikációs berendezések műszaki formatervezése

és tervezése; telekommunikációs hálózatok műszaki formatervezése és tervezése; dizájnszolgáltatások; építészeti

tervezési [dizájn] szolgáltatások; telefonok tervezése; szoftvertervezés okostelefonokhoz; okostelefon-szoftverek

frissítése; honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; mobiltelefonokhoz készült webhelyek

létrehozása és karbantartása; csomagolási design; grafikus tervezés, design; mobiltelefonok tervezése;

 mobiltelefonok kikódolása.

 ( 111 )  232.737

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01056

 ( 220 )  2020.04.17.

 ( 732 )  Fempharma Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Babántúl

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  232.738

 ( 151 )  2020.11.04.

 ( 210 )  M 20 01058

 ( 220 )  2020.04.17.

 ( 732 )  Gubányi Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  Denelys

 ( 511 ) 3    Aromaterápiás krémek; eau de toilette; folyékony parfümök; illatosított kölnik, arcvizek; illatosított krémek;

illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított testpermetek, spray-k; illatszer készítmények; illatszercikkek;

illatszerek; parfüm; parfüm készítmények; parfüméria, illatszerbolt; parfümvizek, illatosított vizek; szilárd

parfümök; természetes illatszerek; test spray-k [nem gyógyhatású]; testdezodorok [illatszerek]; aloe vera

készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; babaápoló termékek (nem gyógyhatású);

balzsamok nem gyógyászati célokra; dörzsölő készítmények a testen történő használatra; egészségügyi termékek

[piperecikkek]; fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények; fogyasztószerek [kozmetikumok], nem

orvosi használatra; gyermekkozmetikai cikkek; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; illatosított folyadékok,
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oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai használatra;

kenőcsök kozmetikai használatra; körömágy kondicionálók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni

használatra; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok formájában; masszázsolajak;

masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak; natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok;

nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; nem gyógyhatású

kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású piperecikkek; olajok

kozmetikai célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra; parfümök és

illatanyagok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; pedikűr készítmények; sminklemosó vattakorongok;

szájhigiénés készítmények; természetes kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készítmények; zsírok

kozmetikai célokra; aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai

alkalmazásra]; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem

gyógyhatású]; desztillált szépségápoló olajok; emulgeált illóolajok; esszenciális olajok; illatosított olaj; illóolajok;

illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra; kevert illóolajok; levendulaolaj; nem

gyógyhatású olajok; növényi illóolajok; természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra;

virágvíz; szappanok háztartási használatra; folyékony szappan; illatosított szappanok; kézműves szappanok;

mosókrémek [szappanok]; szappan; szappan lapocskák személyes használatra; szappan termékek; szappanlapok;

testolaj; ajak alapozók; arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; arcmasszázsolajok; arcolajok; arcradír

készítmények kozmetikai használatra; arctisztító maszkok; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; bőrápoló

készítmények; bőrtisztító habok; fitokozmetikai készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális

kozmetikumok; fürdő- és zuhanyolajok (nem gyógyhatású); fürdőkészítmények; gyógynövénykivonatok

kozmetikai célokra; hajápoló készítmények; hidrolizált kollagén kozmetikai célokra; készítmények haj- és

testmosásra; kéztisztítók; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai

célokra; kozmetikai krémek az arc és a test számára; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok porok

formájában; krémes arcpúder; lábradírok; micellás víz; naptejek csecsemőknek; nem gyógyhatású szépségápoló

szerek; nem gyógyhatású zuhanyolajak; öregedésgátló szérum kozmetikai használatra; smink; regeneráló krémek

kozmetikai használatra; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkrögzítő spray-k; sminktermékek;

szappanmentes emulziók mosakodáshoz [testre]; szépségápoló szérumok; színes kozmetikumok a bőrre;

szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; test- és arcápoló olajok; testpermetek; tisztítókészítményekkel átitatott

babatörlőkendők; tusoló készítmények; utántöltő csomagok kozmetikai szerek adagolóihoz; ajakkozmetikumok;

ajakrúzsok; barnító tejek [kozmetikumok]; bőrbarnító krémek; bőrkorrektor krémek; dekoratív kozmetikai

termékek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok rúzs

formájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; kozmetikumok szemöldökhöz; kozmetikumok

szempillához; napozók, barnítók [kozmetikumok]; napozókrémek; sminklemosó tejek; folyékony

fürdőszappanok; kozmetikai szappanok; mandulaszappan; tusfürdők; aromás fürdőolajok; babahabfürdők;

fürdőgolyók; fürdőolajok; fürdősók (nem gyógyszeres -); gyógynövények fürdéshez; nem gyógyhatású

fürdőolajok; nem gyógyhatású tusfürdők; dezodorok; izzadásgátlók; test spray-k; a terhesség során használatos

kozmetikai készítmények száraz bőrre; agyagmaszkok bőrre; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; arc- és testápoló

folyadékok; arc- és testkrémek; arcemulziók [kozmetikai alkalmazásra]; archidratálók [kozmetikai]; arckrém;

arclemosók [kozmetikumok]; arcmaszkok; arcpakolások; arcradírok [kozmetikai]; arcszérum kozmetikai

használatra; arctisztító tejek; arctisztítók; arctonikok [kozmetikumok]; babaápoló folyadékok; babaápoló tejek;

babakrémek [nem gyógyszeres]; babaolajok; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; borotválkozás utáni hidratáló

krém; fényvédő faktoros napvédő spray-k; feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai]; hidratálók; illatos olajok

bőrápolásra; illatosított hintőporok; illóolajok légfrissítőkhöz; készítmények napozáshoz [kozmetikumok];

kézkrém; körömápoló készítmények; körömlakkok; kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai testradírok;

napvédő termékek [kozmetikumok]; narancsbőr, cellulitisz elleni folyadékok; olajok a bőr napozás utáni

hidratálására; sminkeltávolító krémek; babasamponok; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; hajápoló

készítmények, nem gyógyászati célokra; hajformázó készítmények; hajkozmetikumok; hajsamponok;
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borotvakrém; borotválkozás előtti készítmények; borotválkozás utáni készítmények; borotvaszappan; szakállolaj;

 szakállbalzsam; testradír; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; tonikok [kozmetikumok].

 ( 111 )  232.739

 ( 151 )  2020.11.04.

 ( 210 )  M 20 01211

 ( 220 )  2020.05.05.

 ( 732 )  Győry-Zelencsuk Tímea, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dárdai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Tánciskolák; táncoktatás felnőtteknek; táncoktatás biztosítása; táncklub szolgáltatások; táncoktatás nyújtása;

táncos rendezvények szervezése; egzotikus táncszolgáltatások; élő táncbemutatók; szórakoztatás élő

táncelőadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; tánc, zene és

dráma előadások tartása; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táncbemutatók szervezése; táncoktatás

gyerekeknek; táncos bemutatók szervezése; táncos előadások bemutatása; táncos események szervezése; táncos

rendezvények; táncstúdiók; táncversenyek szervezése; akadémiák [oktatás]; edzési [fitnesz] tanácsadási

szolgáltatások; fitneszoktatás, útmutatás; fitnesztanácsadás; formában tartó sporttevékenységek oktatása,

fitneszoktatás; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitneszedzési

szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és

 levezénylése; zenés előadások bemutatása; zenés műsorok rendezése; élőzenés szolgáltatások.

 44    Terápiás szolgáltatások; személyiségfelmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos

szolgáltatások]; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások;

személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; pszichológus [szolgáltatások]; zeneterápiás

 szolgáltatások; fizikai, pszichológiai és kognitív célú zeneterápia.

 ( 111 )  232.742

 ( 151 )  2020.11.04.

 ( 210 )  M 20 00013

 ( 220 )  2020.01.06.

 ( 732 )  Tattoo & Plastic Project Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szépségversenyek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; partik tervezése (szórakoztatás); show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai); szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás).

 ( 111 )  232.745

 ( 151 )  2020.11.05.
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 ( 210 )  M 20 00316

 ( 220 )  2020.02.03.

 ( 732 )  PEZISTONE Kft., Szeged-Tápé (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Szeles András, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; aromák illatszerekhez; aromaterápiás oldatok; füstölő

készítmények [illatszerek]; illatosított krémek; illatosított testpermetek, spray-k; illatszer készítmények;

illatszercikkek; illatszerek; test-aeroszolok; test spray-k [nem gyógyhatású]; virágkivonatok [illatszerek];

arcszappanok; folyékony szappanok; illatosított szappanok; nem gyógyhatású szappanok; nem gyógyhatású

pipereszappanok; pipere szappanok; szappan; szappanok gél, zselé formájában; aromás fürdőolajok; fürdőgélek,

fürdőzselék; fürdőgolyók; fürdőgyöngyök; fürdőolajok; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; nem gyógyhatású

fürdőolajok; aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromatikus anyagok [esszencia olajok];

aromatikus esszencia olajok; esszenciális olajok; esszenciális citromolaj; esszenciális cédrátolaj; emulgeált

illóolajok; desztillált szépségápoló olajok; esszenciális olajok egyéni használatra; éterikus esszenciák; éterikus

esszenciák és olajok; éterolajok; füstölők [kunko]; idegnyugtató esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított

termékek gyártásához használt illóolajok; illatszerek, eszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás

használatra; illóolajok háztartási használatra; illóolajok ipari használatra; kevert illóolajok; jázminolaj;

levendulaolaj; mandulaolaj; menta esszencia [illóolaj]; nem gyógyhatású olajok; növényi illóolajok;

szalmagyopár [illóolaj]; szantálfából készült illóolajok; teafaolaj; természetes esszenciaolajok; virágvíz; aromák

háztartási célokra; füstölő; füstölő, illatosító spray-k; helyiség illatosítók; illatanyag-utántöltők elektromos

légfrissítőkhöz; illatanyag-utántöltők nem elektromos helyiségillatosító adagolókhoz; illatanyagokkal átitatott

párnák; illatanyagokkal töltött párnák; illatkibocsátó kanócok helyiségek illatosítására; illatosító pálcikák;

illatosító zsákocskák; illatosított permetek ruhához, ruhaillatosító spray-k; levegőillatosító készítmények;

 szobaillatosítók; virágkivonatok.

 16    Oktatási kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktató kézikönyvek; címkék, matricák; hirdetési

 kiadványok; kézikönyvek oktatási célokra; matrica; nyomtatott előadások.

A rovat 195 darab közlést tartalmaz. 
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