
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 03261

 ( 220 ) 2019.10.23.

 ( 731 ) GRIGORIS SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON

 ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Marousi (GR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Előnedvesített, mosogatószerrel átitatott törlőkendők; tisztítószerekkel átitatott párnák/szivacsok; impregnált

papírtörlők edények tisztításához; mosogatószerek; kereskedelmi mosószerek; mosószerek, mosóporok háztartási

tisztítási használatra; kékítő mosáshoz; szappanok mosodai használatra; háztartási mosószerek, mosóporok;

tisztító és illatosító készítmények; ablaktisztítók spray formájában; permetezhető tisztítószerek háztartási

 használatra; wc-tisztítók; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; tisztítóanyagokkal impregnált papír kéztörlők.

 6    Fémfólia, alumíniumfólia.

 8    Műanyagból készült eldobható edények és evőeszközök.

 16    Folpack; háztartási műanyag fólia élelmiszer csomagolásra; műanyag fóliák élelmiszerek csomagolásához;

pergamenpapír; műanyag ételtároló zacskók háztartási célokra; műanyag zsákok szemetesekbe; műanyag

szemeteszacskók [háztartási célokra]; műanyag zacskók háztartási célokra; műanyag szendvicses zacskók;

műanyag zsákok sütéshez; zacskók mikrohullámú sütéshez; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;

szemeteszsákok; jégkockakészítő zacskók; szendvicszacskók papírból vagy műanyagból; szendvics zacskók,

 tasakok [papír]; papír uzsonnatáskák.

  17    Újrahasznosított műanyagok; újrahasznosított műanyag granulátum.

 21    Alumínium sütőedények, edényáru alumíniumból; alumínium főzőedények; alumínium sütőformák

[konyhaeszközök]; eldobható alumíniumfólia tartályok háztartási célokra; alumíniumból készült sütőtálcák;

üvegek [tárolóedények]; üvegek [tartályok]; papírpoharak; szemüvegtörlő kendők; vizespoharak, ivópoharak;

főzőedények; tűzálló edények; konyhai eszközök, kis méretű; agyagedények; konyhai eszközök sütéshez;

étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek, a villák, kések és kanalak kivételével; asztalneműk,

főzőedények és tárolók; főzőedények és asztalteríték, villák, kések és kanalak kivételével; mikrohullámú sütőben

használható főzőedények; főzőeszközök, a villák, kések és kanalak kivételével; háztartási vagy konyhai eszközök;

konyhai eszközök szilikonból; háztartási eszközök, kis méretű; tortalapátok; tortakanalak; tepsik; felmosó kefék;

konyhai szivacsok; súrolószivacsok; tisztítópárnák, súrolószivacsok; felmosó vödrök; felmosófejek; forgó

felmosók; fémszálas súrolópárnák; felmosófej-kifacsarós vödrök; acélgyapot tisztításhoz; acélgyapot;

csiszolópárnák, dörzsik; súrolószivacsok háztartási célokra; dörzsszivacsok konyhai használatra [tisztításhoz];

kesztyűk háztartási használatra; portörlő kesztyűk; háztartási kesztyűk tisztításhoz; gumikesztyűk háztartási

használatra; szivacsok; szivacsok háztartási használatra; tisztítórongyok; mikroszálas tisztítókendők; szöszmentes

tisztítókendők, tisztítórongyok; felmosórongyok, felmosóruhák; edényáruk; biológiailag lebomló tányérok;

biológiailag lebomló papírpépalapú tányérok; eldobható tányérok; szigetelt fedők tányérokra és edényekre;

edények mikrohullámú sütőkhöz; papírtányérok; tálaló tányérok; tányérok; tányérok műanyagból; műanyag

 tányérok [edények]; szívószálak.

  24    Textilkendők; eldobható törlőkendők.

 ( 210 ) M 19 03850
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 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Dobos Zoltán Gábor, Jászladány (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Biztonságtechnikai, mentési, biztonsági és behajtói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03853

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  Dobos Zoltán Gábor, Jászladány (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatokbiztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; mások szolgáltatásainak promótálása;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművészek

részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; online adatbázisok és kereshető online adatbázisok rendelkezésre

 bocsátása; kapcsolatteremtés a szolgáltatók és a lehetséges ügyfelek között.

 41    Rendezvények lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások, esküvők szervezésével, lebonyolításával és

 rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

  42    Weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára.

  43    Vendéglátás, szállásadással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00729

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 541 ) Egyszerűen működik. Turbó diéta

 ( 511 ) 5    Diétás termékek vagy élelmiszerek, diétás kenyerek, diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek,

kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátum tapaszok, vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati használatra; tejcukor (laktóz),

 gyógyteák.

 29    Tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok; fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra, fehérjetartalmú diétás desszertek, étrend

kiegészítők, vitamin készítmények, enzimek, diétás vagy diétát támogató fehérje tartalmú folyadékok és

turmixok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátumok,

 granulátumok, fehérje chips.

 30    Kávé, tea, diétát támogató teák; kakaó, csokoládé, csokoládépor, cukor, rizs, kávépótló szerek; gluténmentes

készítmények, lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; diétás kekszek, snackek,

 dzsemek, krémek, pudingporok, turmixpor.

 ( 210 ) M 20 00948

 ( 220 ) 2020.04.03.

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

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Várnai Anikó szabadalmi ügyvivő, Budapest

 ( 541 ) Made in Karantén
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 ( 511 )   38    Televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorterjesztés.

  41    Televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 20 01452

 ( 220 ) 2020.05.26.

 ( 731 )  Forrás Home Ingatlanközvetítő és Forgalmazó Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Maglódi Alexandra, Tatabánya

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 01704

 ( 220 ) 2020.06.17.

 ( 731 )  Kovács Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Kertészeti, erdészeti vegyszerek; termőföldek.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok; friss gyümölcsök és zöldségek; virágföld; tőzeg;

 vetőmagok; élő növények és virágok.

 ( 210 ) M 20 02075

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Al Furat Ltd., Road Town, Tortola (VG)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ESCAPE

 ( 511 )  34    Dohány, nyers vagy gyártott; dohánytermékek, beleértve a cigarettát, a szivart, a cigarillót, a cigaretta

készítéshez használt dohány, pipadohány, rágó dohány, dohánypótlókat tartalmazó cigaretták (nem gyógyászati

célokra); ízesített dohány; melasz; tubák; elektromos cigaretta; elektromos vízipipa; elektromos vízipipa fej;

öngyújtó; dohányos termékek, beleértve a nedvszívó papírt pipákhoz, cigaretta tokok, szivarvágók, szivarszipkák,

szivargyújtók gáztartályai, cigarettaszűrök, cigaretta szipkák, cigarettatartók szájrészei, cigarettapapír, cigaretta

szopókák, cigarettakészítő zsebgépek, tűzkövek, szivar párásítók, pipatisztítók, pipaállványok, dohánytasakok,

tubákos szelencék, köpőcsészék dohányosok számára; sárga borostyán tippek szivar- és cigarettatartókhoz;

dohányüvegek, borostyánból készült szivar és cigarettaszipkák, hamutartók a dohányosok számára,

cigarettacsövek; gyógynövények dohányzáshoz; gyufák; gyufás dobozok; gyufatartók; vízipipa dohány; melasz

dohány; dohányzási anyagok, amelyek nem gyógyászati vagy gyógyító célokra szolgálnak; ízesített dohányfajták

és melaszok vízipipákban történő használatra; ízesített folyadékok és oldott porok vízipipákban történő

használatra; elektromos pipák; folyékony ízesítőket tartalmazó, elektronikus vízipipa-folyadékok (e-folyadék)

elektronikus vízipipák vagy elektronikus vízipipa-kazetták töltésére; vízipipa (shisha); vízipipák tartozékai vagy

alkatrészei (köztük vízipipákban használt faszén, vízipipa-edények és fejek, vízipipa-tömlők, vízipipa-alapok,

 vízipipavégek, vízipipa-szárak, vízipipa-táskák és -tokok, vízipipa-vázák.

 ( 210 ) M 20 02167

 ( 220 ) 2020.07.27.

 ( 731 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  17    Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; hőszigetelő cikkek és anyagok; hangszigetelő cikkek és anyagok;

építéshez és kivitelezéshez használatos hab szigetelőanyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok; rugalmas

szigetelőanyagok extrudálható réstömítő anyag formájában; szigetelőanyagok; tömítőanyagok; tömítések és

tömítőszerek, szűrőanyagok; vízálló és nedvességálló cikkek és anyagok; építkezéseknél használt üvegszálas

szigetelőanyagok; kőgyapot szigetelésre; építőipari szigetelőhabok; épületszigetelésként használt habfóliák,

hablapok; polisztirol panelek szigetelési célokra; épületszigetelésként használt poliuretán habborítás; ipari

 burkolatok épületszigeteléshez; szigetelő panelek.

 ( 210 ) M 20 02168

 ( 220 ) 2020.07.27.

 ( 731 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; szigetelőanyagok; tömítőanyagok; hőszigetelő cikkek és anyagok;

hangszigetelő cikkek és anyagok; építéshez és kivitelezéshez használatos hab szigetelőanyagok; időjárásvédő

szigetelőanyagok; rugalmas szigetelőanyagok extrudálható réstömítő anyag formájában; tömítések és

tömítőszerek, szűrőanyagok; vízálló és nedvességálló cikkek és anyagok; építkezéseknél használt üvegszálas

szigetelőanyagok; kőgyapot szigetelésre; építőipari szigetelőhabok; épületszigetelésként használt habfóliák,

hablapok; polisztirol panelek szigetelési célokra; épületszigetelésként használt poliuretán habborítás; ipari

 burkolatok épületszigeteléshez; szigetelő panelek.

 ( 210 ) M 20 02169

 ( 220 ) 2020.07.27.

 ( 731 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; szigetelőanyagok; tömítőanyagok; hőszigetelő cikkek és anyagok;

hangszigetelő cikkek és anyagok; építéshez és kivitelezéshez használatos hab szigetelőanyagok; időjárásvédő

szigetelőanyagok; rugalmas szigetelőanyagok extrudálható réstömítő anyag formájában; tömítések és

tömítőszerek, szűrőanyagok; vízálló és nedvességálló cikkek és anyagok; építkezéseknél használt üvegszálas

szigetelőanyagok; kőgyapot szigetelésre; építőipari szigetelőhabok; épületszigetelésként használt habfóliák,

hablapok; polisztirol panelek szigetelési célokra; épületszigetelésként használt poliuretán habborítás; ipari

 burkolatok épületszigeteléshez; szigetelő panelek.

 ( 210 ) M 20 02173

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Varga Márta, Kaposvár (HU)

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

 ( 541 ) Origo Skorpion
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 ( 511 )   16    Receptkönyvek, szakácskönyvek; könyvek; tájékoztató könyvek; könyvek a konyhaművészet területén.

  26    Hímzések; hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek; rátétes hímzések, minták [rövidáru].

 ( 210 ) M 20 02215

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  Edilia Food Kft., Hatvan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Ketchup (szósz), paradicsom ketchup.

 ( 210 ) M 20 02216

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  ME3D-Graft Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Tudományos célra szolgáló kutatási, tesztelő, ellenőrző és oktató berendezések és felszerelések.

  41    Szakmai képzés, oktatás.

 ( 210 ) M 20 02217

 ( 220 ) 2020.07.30.

 ( 731 )  Edilia Food Kft., Hatvan (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított paradicsom készítmény, paradicsompüré, paradicsom sűrítmény, pardicsom konzerv.

 ( 210 ) M 20 02359

 ( 220 ) 2020.08.10.

 ( 731 )  MASTERPLAST Nyrt., Sárszentmihály (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; üveggyapot szigetelési célokra; kőgyapot szigetelésre; üvegszálas

hálók, szövetek szigetelési célokra; polisztirolpanelek szigetelési célokra; hézagolóanyagok; ragasztó

hézagoló-keverékek; hőszigetelő cikkek és anyagok; hangszigetelő cikkek és anyagok; szigetelő vakolat;

szigetelőfóliák; műanyagfóliák nem csomagolási célokra; fém fóliák szigeteléshez; építőipari szigetelőhabok;
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műanyag szigetelőanyagok; ragasztószalagok; műanyagpanelek [félkész termékek]; műanyagelemek [félkész

termékek]; üvegszál és üveggyapot; üvegszálból készült szövetek szigetelésre; üvegszál csíkok szigetelési

célokra; polietilénhabból készült szigetelőanyagok; műanyaglemezek [félkész termékek]; poliészter lemezek

 [nem csomagoláshoz vagy burkoláshoz].

 19    Építőanyagok nem fémből; bitumenalapú építésanyagok; gipszvakolat; parketták; tetőfedő anyagok, nem

fémből; járó- és útfelületet burkoló anyagok; zsindelyek; nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; aszfalt,

szurok, kátrány és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok

és elemek; műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; gipsz; gipszkarton; műanyag falburkoló lemezek, lapok;

 préselt lemez.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; értékesítési bemutatók; üzleti információk;

kereskedelmi egységek és raktárak üzemeltetése; reklámozás és marketingtevékenység; kereskedelmi és vásárlói

 információs szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; árubemutatók.

 37    Építkezések; épület javítás; épületek részeinek és tartozékainak javítása; épületszigetelések javítása,

 szakipari kivitelezések; építés, építkezés és bontás.

 ( 210 ) M 20 02393

 ( 220 ) 2020.08.13.

 ( 731 )  László Pintér, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Tv műsorok készítése.

 ( 210 ) M 20 02480

 ( 220 ) 2020.08.24.

 ( 731 )  GRABOPLAST Padlógyártó zártkörűen működő Részvénytársaság, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Burkolólapok nem fémből, burkolólemezek nem fémből, padlóburkoló mozaiklapok nem fémből, padlók

 nem fémből, parkettafák, parketták.

  27    Linóleum, padló-burkolatok, pvc-padlóburkolatok.

 ( 210 ) M 20 02486

 ( 220 ) 2020.08.24.

 ( 731 )  CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 02526

 ( 220 ) 2020.08.27.

 ( 731 )  AquaShield Control Kft., Salgótarján (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Automatikus vezérlő, irányító berendezések; folyamatirányító digitális vezérlők; programozható vezérlő
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berendezések; világításszabályzó készülék; adatgyűjtő készülékek, eszközök; elektronikus hőmérséklet

regisztrálók, nem orvosi használatra; elektronikus szén-dioxid szint rögzítő készülékek [nem orvosi célokra];

elektronikus adatbázisok; bioinformatikai szoftverek; környezetellenőrző szoftverek; környezetfigyelő szoftverek;

számítógépes szoftverek elektromos világítóberendezések távirányításához; számítógépes szoftverek világítás

vezérléséhez; adatfeldolgozó szoftverek; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; napfénymérők; savasság

 analizátorok; szintkapcsolók.

 ( 210 ) M 20 02529

 ( 220 ) 2020.08.27.

 ( 731 )  Boros Gyula, Budakeszi (HU)

 Boros-Uri Viktória, Budakeszi (HU)

 ( 541 ) CARP DINASTY

 ( 511 )   25    Horgász ruházat.

  28    Horgászcsalik, horgászfelszerelések.

 ( 210 ) M 20 02531

 ( 220 ) 2020.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

rádiós komunikáció, telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2), televíziós műsorszórás, közvetítés, telex

szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével, vezeték nélküli műsorterjesztés, videó

 on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás,

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, mikrofilmezés, múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások), művészeti alkotások bérbeadása, nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem reklámcélú

szövegek publikálása, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, on-line elérhető elektronikus

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

rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése, show műsorok szervezése impresszáriók

szolgáltatásai, stúdiószolgáltatások, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szemináriumok

szervezése és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szinkronizálás,
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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.

 ( 210 ) M 20 02537

 ( 220 ) 2020.08.27.

 ( 731 )  Attase Europa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Baumgartner Péter, Budapest

 ( 541 ) ATTASE

 ( 511 )  7    Elektromos konyhai eszközök.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

 villák kivételével.

  29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; élesztő,

 sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 20 02560

 ( 220 ) 2020.08.31.

 ( 731 )  AVALON PARK Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Vállon átvethető táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák sportruházathoz; táskák, kézitáskák;

 hordozótokok, táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak.

  21    Mixerpalackok (üres); kézi keverőpalackok [koktél shaker]; mixerek [nem elektromos].

 25    Alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű; alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat; biciklisnadrágok; bodyk [ruházat]; csípőszorítók; csukló szalagok; dzsekik;

edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; egyrészes

ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőköpenyek, esőkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás felfogására;

felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk];

gyermekruházat; harisnyanadrágok; időjárásálló felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó

zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadtságszívó alsóneműk; izzadságfelszívó harisnyák; izzadásgátló

zoknik; jógafelsők; jóganadrágok; jógazoknik; jógapólók; kapucnis felsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; kombinék; legging nadrágok,

cicanadrágok; lányka felsőruházat; lányka ruhák; melegítőfelsők; melegítőnadrágok; melegítőalsók; melltartók;

merevítő nélküli melltartók; nadrágok; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nedvességfelszívó sportingek;

nedvességfelszívó sportnadrágok; nedvességfelszívó sportmelltartók; női alsóruházat, fehérnemű; női

felsőruházat; női fürdőruhák; pólók; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat

kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; szabadidő ruházat; sport felsők, topok;

sportmelltartók; sportnadrágok; sportruházat; sportzokni; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok;

szabadidő együttesek [ruházat]; tánchoz való öltözékek; torna- és balettruhák; tornanadrágok; topok [ruházati

 cikkek]; testharisnyák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítőfelsők; sapkák; sport sapkák és baseball sapkák.

 28    Sportcikkek; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; edző felszerelések sportoláshoz; torna- és

 sporttermékek; sportfelszerelés.

 41    Fitnesztanácsadás; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszórák vezetése;
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fitneszoktatás, útmutatás; fitnesz klub szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; személyi edzőszolgáltatások [fitnesz edzés]; formában

tartó sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitneszedzési

szolgáltatások; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; fitnesztréninggel kapcsolatos információk

rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása

honlapokon; oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; súlyzós edzés oktatása;

súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; csoportos edzés oktatása; sportoktatás; sportoktatás, edzés

és irányítás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; sportszolgáltatások; sportedzői

tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

megszervezése; sportesemények megrendezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportklubszolgáltatások;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; közösségi sportrendezvények

szervezése; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; létesítmények biztosítása sport rekreációs

tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sportklubok részére; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás

területén; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások;

testedzési, testnevelési szolgáltatások; aerobik tanfolyamok; coaching [tréning]; köredzések tartása; ökölvívó

 mérkőzések szervezése; uszodai létesítmények; versenyszervezés.

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; étel- és italellátás; ételek és italok felszolgálása; étel-, italszállítás szervezése

születésnapi bulik számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és

 italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 44    Szépségápolás; szépségápolási tanácsadás; lábak szépségápolása; szépségápolási kezelések; szépségápolás

emberek részére; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; tanácsadás

a szépségápolással kapcsolatban; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; masszázs;

masszázsszolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; orvosi szolgáltatások; regeneráló orvosi

szolgáltatások; orvosi tanácsadás; orvosi konzultáció; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás

súlycsökkenés területén; szolárium szolgáltatások; szoláriumlétesítmények biztosítása; barnító szalon és

szolárium által nyújtott szolgáltatások; szaunaszolgáltatások; szaunák üzemeltetése; infravörös

 szaunaszolgáltatások; szauna felszerelések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02561

 ( 220 ) 2020.08.31.

 ( 731 )  AVALON PARK Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi iroda, Miskolc

 ( 541 ) M1 Fitness

 ( 511 )  18    Táskák, kézitáskák; táskák sportruházathoz; hordozótokok, táskák; vállon átvethető táskák; sportruházathoz

 használt táskák; hátizsák, hátitáska.

  21    Mixerpalackok (üres); kézi keverőpalackok [koktél shaker].

 25    Alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű; alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat; biciklisnadrágok; bodyk [ruházat]; csípőszorítók; csuklószalagok; dzsekik;

edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk];

egyrészes ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőköpenyek, esőkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás

felfogására; felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők [alsóneműk,

fűzőáruk]; gyermekruházat; harisnyanadrágok; időjárásálló felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadságfelszívó harisnyák; izzadtságszívó alsóneműk;

izzadásgátló zoknik; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; kapucnis felsők; karcsúsító anyagokat

tartalmazó ruházat; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; kombinék; legging

nadrágok, cicanadrágok; lányka felsőruházat; lányka ruhák; melegítőfelsők; melegítőnadrágok, tréningnadrágok;

melegítőalsók; melltartók; merevítő nélküli melltartók; nadrágok; nedvességfelszívó sportingek;
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nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok; női alsóruházat, fehérnemű; női

felsőruházat; női fürdőruhák; pólók; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat

kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; sport felsők, topok; sportmelltartók;

sportnadrágok; sportruházat; sportzokni; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat; szabadidőfelsők,

melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; tánchoz való öltözékek; torna- és balettruhák; tornanadrágok; topok

[ruházati cikkek]; testharisnyák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítőfelsők; sapkák; sportsapkák és

 baseballsapkák.

 28    Sportcikkek; sportcikkek és felszerelések; edzőfelszerelések sportoláshoz; torna- és sporttermékek;

 sportfelszerelés.

 41    Fitnesztanácsadás; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszórák vezetése;

fitneszoktatás, útmutatás; fitnesz klub-szolgáltatások; sport és fitnesz; egészség- és fitnesztréning; sport- és

fitneszszolgáltatások; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; személyi edzőszolgáltatások [fitneszedzés]; fitneszedzéssel

kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás;

oktató jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitnesztréninggel kapcsolatos

információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; súlyzós edzés oktatása; csoportos edzés oktatása;

sportoktatás, edzés és irányítás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; fitness edzéssel

kapcsolatos konzultáció; sportszolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportesemények és

sportversenyek szervezése; sportesemények megszervezése; sportversenyek rendezése; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportklubszolgáltatások; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények

lebonyolítása; közösségi sportrendezvények szervezése; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása;

létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sport klubok részére;

online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;

oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; aerobik tanfolyamok;

coaching [tréning]; köredzések tartása; ökölvívó mérkőzések szervezése; uszodai létesítmények;

 versenyszervezés.

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; étel- és italellátás; ételek és italok felszolgálása; étel-, italszállítás szervezése

születésnapi bulik számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és

 italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 44    Szépségápolás; szépségápolási tanácsadás; lábak szépségápolása; szépségápolási kezelések; szépségápolás

emberek részére; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás; humán higiénia és szépségápolás; tanácsadás a

szépségápolással kapcsolatban; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; masszázs; masszázs

szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; orvosi tanácsadás; orvosi szolgáltatások; orvosi

konzultáció; regeneráló orvosi szolgáltatások; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi tanácsadás súlycsökkenés

területén; szolárium szolgáltatások; szoláriumlétesítmények biztosítása; barnító szalon és szolárium által nyújtott

szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; infravörös szaunaszolgáltatások; szaunafelszerelések

 biztosításával kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02564

 ( 220 ) 2020.08.31.

 ( 731 )  Kozári Beáta, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  dr. Féner Viktor Tamás, Budapest

 ( 541 ) BELLA

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02569

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  Nagy Nándor, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Tamás, Pécs
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 ( 541 ) desztillált íz

 ( 511 )  33    Szeszes italok; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; abszint;

aguardiente [cukornádból készült rövidital]; bourbon whiskey; brandy, borpárlat; calvados; cseresznyepálinka;

cseresznyés brandy; cukornádléből készült rum; desztillált röviditalok; digesztívek [likőrök és szeszes italok];

égetett szeszes italok; erjesztett szeszes ital; főzéshez használt brandy; gin; ginzeng likőr; grappa; gyógynövény

kivonatokat tartalmazó tonik likőr [homeishu]; gyógynövény kivonatokat tartalmazó japán likőr; hántolt árpa

likőr; iható szeszek; ízesített tonik likőrök; kanadai whisky; kevert whisky; malátawhisky; meggypálinka; rum;

 skót whisky; snapsz; szeszesital-kivonatok; vitaminokkal dúsított rum; vodka; vörös ginzeng likőr; whisky.

 ( 210 ) M 20 02570

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

  
( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 20 02571

 ( 220 ) 2020.09.01.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 20 02584

 ( 220 ) 2020.09.02.

 ( 731 )  Agena Trading Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arckrémek [kozmetikai]; testápolók; nem gyógyhatású testápoló készítmények; arc- és testápoló folyadékok;

hámlasztó radírok kozmetikai célokra; fürdőgolyók; folyékony szappanok; tusfürdő; nem gyógyhatású tusfürdők;

 testvajak; kéz-és testvaj; arc- és testvajak.

 35    Arckrémek [kozmetikai] kis- és nagykereskedelme; testápolók kis- és nagykereskedelme; nem gyógyhatású

testápoló készítmények kis- és nagykereskedelme; arc- és testápoló folyadékok kis- és nagykereskedelme;

kozmetikai célú hámlasztó radírok kis- és nagykereskedelme; fürdőgolyók kis- és nagykereskedelme; folyékony

szappanok kis- és nagykereskedelme; tusfürdő kis- és nagykereskedelme; nem gyógyhatású tusfürdők kis- és

nagykereskedelme; testvajak kis- és nagykereskedelme; kéz- és testvaj kis- és nagykereskedelme; arc- és

 testvajak kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 20 02699

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EUROKÉN 2000 80WG

 ( 511 )  5    Gombaölőszerek (fungicidek).

 ( 210 ) M 20 02700

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EUROKÉN

 ( 511 )  5    Gombaölőszerek (fungicidek).

 ( 210 ) M 20 02701

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Csirmaz Szilvia Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; könyvek; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott bizonyítványok, oklevelek;

 nyomtatott tananyagok; oktatási és képzési anyagok; oktató jellegű kiadványok.

 41    Táncos rendezvények; táncklub szolgáltatások; táncoktatás nyújtása; táncversenyek szervezése; táncos

események szervezése; táncos előadások bemutatása; élő táncelőadások bemutatása; tánccal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; oktatás, tanítás; sporttevékenységek oktatása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási vizsgáztatás;

testi egészség oktatás; oktatási anyagok kiadása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási előadások szervezése;

oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

események szervezése; oktatási bizonyítványok odaítélése; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási és

képzési szolgáltatások; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek

szervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;

mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; online oktatás biztosítása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása;

oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; folyóiratok és könyvek

megjelentetése elektronikus formában; könyvek és folyóiratok kiadása; füzetek kiadása; kiadványok

megjelentetése; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; online kiadványok

megjelentetése; zenekiadási szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális

események szervezése; online szórakoztatás; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása interneten

keresztül; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok

szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások idősek számára; szabadidős táborok;

 szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; vetélkedők, versenyek szervezése.

 ( 210 ) M 20 02702

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Biliczki Sándor, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Online rendelési szolgáltatások; mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; informatikai

 berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02706

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  CSILLAGSZER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kazincbarcika (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 ( 210 ) M 20 02707

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Megla Rózsa, Szentendre (HU)

 Spaceharmony System Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) esfree

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 02709

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Jóbai Zsolt, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Garai & Colnár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; gyógyszerészeti készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; piackutatás (1), piackutatás

(2); reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámkoncepciók

kidolgozása; reklámszövegek publikálása; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül.

 44    Betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; látogató ápolói

 szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02710

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Révész István, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Czár Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kerékpárokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kerékpár-tartozékokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 37    Kerekek beállítása; kerekek javítása; kerekek kiegyensúlyozása; kerékpárok javítása; kerékpárok javítása és

 karbantartása; kerékpárok javításával kapcsolatos információszolgáltatás.
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 ( 210 ) M 20 02714

 ( 220 ) 2020.09.11.

 ( 731 )  Bokor Nándor, Budapest (HU)

 Pittmann Zsófia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők ;

asztalneműk papírból; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fényképmetszetek; blokkok [papíráruk];

borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloidlapok rajzfilmkészítéshez; ceruzák;

ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző

készülékek, kézi címtáblák címezőgépekhez; címzőgépek; csekk-könyv borítók; csipeszes felírótáblák;

csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy

kartonból; csomagolópapír; daloskönyvek; diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2); ecsetek

(1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok,

regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek,

kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festővásznak (1); festővásznak (2); formák modellező agyagokhoz

[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak;

grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hengerek

szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek

[irodai cikkek]; írásminták; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; irodai kellékek; íróecsetek; íróeszközök;

írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek];

iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák; karkötők íróeszközök

rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kártyák; katalógusok; képek; képeslapok, levelezőlapok;

képregények; kézikönyvek [útmutatók]; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák

(2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvtámaszok; körzők; kréta spray; krétatartók;

kromolitográfiák; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró

öntapadós ragasztókorongok (2); litografált műtárgyak (1); litografált műtárgyak (2); litográfiái kövek;

lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek; műanyagfóliák

csomagolásra; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai

felszerelések]; noteszok (1); nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomtatott kották;

nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák

[papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papír alátétek; papír

asztalterítők; papírból készült poggyászcímkék; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez; papír-írószer

áruk; papírmasé; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papírszalvéták; papírtörölközők; papír-

vagy kartondobozok; papírzacskók; pauszmásolatok (1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír;

pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek (3); pecsételő anyagok papíripari használatra;

pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;

postabélyegek; poszterek; prospektusok; rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; rézkarcok,

gravűrök; rizspapír; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook

[családi albumok]; söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szemeteszsákok

papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tanítási és

oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinták; tollak [irodai cikkek]; toll- és

ceruzatartók; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; többmásolatos papírok [írószer]; töltőceruzák

[rotringok]; töltőtoll; tuskihúzók ; tusok; ujjas előkék, papírból; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; világító papír; vízfestmények, akvarellek;

xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból;

 zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.
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 25    Alsóruházat, fehérnemű; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; babanadrágok

[ruházat]; bandana kendők; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

díszzsebkendők [ruházat]; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; hálóköntösök, pongyolák; hímzett ruhadarabok; ingek;

jelmezek; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kerékpáros ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók;

kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; mantilla fátyol; mellények; nyakkendők; overallok,

munkaruhák; papírkalapok [ruházat]; papírruházat; partedlik, előkék, nem papírból; pizsamák; pólók; poncsók;

pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák;

selyemövek, vállszalagok; sildek, napellenzők [fejfedők]; strandruházat; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; zoknik.

 ( 210 ) M 20 02717

 ( 220 ) 2020.09.11.

 ( 731 )  OSTOROSBOR Zrt., Ostoros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos kivonatok; alacsony alkoholtartalmú italok;

alkoholos gyomorkeserűk; alkoholos tojáslikőr; alkoholos zselék; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök

kivételével; ánizslikőr, anisette; aperitifek; borok; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; desztillált röviditalok;

digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; előre kikevert szeszesitalok; feketeribizli likőr; gabonaalapú

desztillált alkoholos italok; gyógynövény likőrök; gyomorkeserű [bitter] italok; kávéalapú likőrök; koktélok;

körtebor; krémlikőrök; likőrök; mentalikőr; mézsör; nira [nádcukor alapú alkoholos ital]; rizspálinka; skót whisky

 alapú likőrök; szaké; szaké helyettesítők; szeszes italok; tejszínt tartalmazó likőrök.

 ( 210 ) M 20 02718

 ( 220 ) 2020.09.11.

 ( 731 )  Dispomedicor Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi termékek, kötszeranyagok: többrétegű hajtogatott mull-lapok, steril mull-lapok, mull végben,

mulltekercs, vágott mullpólyák (steril és nem steril), gyorskötöző pólyák (steril és nem steril), szegett mullpólyák

(steril és nem steril), kalipólyák, háromszögletű kendő pamut, szemészeti vatták, fogászati vatták, steril vatták,

 kórházi pálcás tamponok, hasi törlők, nőgyógyászati egészségügyi betétek, elsősegély felszerelések.

  10    Sebészeti varratanyagok.

  16    Papírvatták.

 ( 210 ) M 20 02722

 ( 220 ) 2020.09.11.

 ( 731 )  Discountmed e.K. Medizintechnik & Großhandel, Regenstauf (DE)

 ( 740 )  Dispomedicor Kereskedelmi és Ingatlanforgalmazó Kft., Debrecen

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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).

7    Gépek és szerszámgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli

elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi működtetésű mezőgazdasági eszközök,

 keltetőgépek; árusító automaták.

  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba; ágyneműk, asztalneműk.

 ( 210 ) M 20 02742

 ( 220 ) 2020.09.15.

 ( 731 )  E-Silk Road Supply Chain Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) CHU TÖRLŐKENDŐ

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek.

 ( 210 ) M 20 02746

 ( 220 ) 2020.09.15.

 ( 731 )  Innovation R.E.A. Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 02747

 ( 220 ) 2020.09.15.

 ( 731 )  Pál László, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Galiger Lajos, Szekszárd

 ( 541 ) borpad

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 ( 210 ) M 20 02748

 ( 220 ) 2020.09.15.

 ( 731 )  Horváth Enikő, Mórahalom (HU)

 Szénai Attila, Budapeast (HU)

 Fenyvesi Ferenc, Érd (HU)

 Dankó Adrienn, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási

szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

pénzügyekkel kapcsolatos coaching; politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való

felkészítés és coaching; személyi coaching [képzés]; know-how átadása (képzés); mentorálás; üzleti mentorálási

szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; online oktatási

tanfolyamok biztosítása; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; oktatás biztosítása; oktatási lehetőségek biztosítása

fiatalok számára; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; időgazdálkodással kapcsolatos képzési
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szemináriumok tartása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési

szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; kereskedelemmel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok szervezése; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; menedzsment-szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása;

önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;

önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; online szemináriumok biztosítása;

szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szakmai

szemináriumokon kiosztott tananyagok összeállítása; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és

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

szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; tanfolyamok,

szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; üzleti szemináriumok szervezése; workshopok és szemináriumok

 rendezése.

 ( 210 ) M 20 02749

 ( 220 ) 2020.09.16.

 ( 731 )  Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé, csokoládé alapú diófélék, édességek karácsonyfák díszítéséhez, fűszerek, ízesítők,

 fűszernövények, fűszeres készítmények ételekhez, ízesítők ételekhez, ízesítők italokhoz, süteményekhez.

 ( 210 ) M 20 02751

 ( 220 ) 2020.09.16.

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

 ( 541 ) AREDS 2 Gold Standard összetétel

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 20 02752

 ( 220 ) 2020.09.16.

 ( 731 )  Francia Tacos Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Tihanyi Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02753

 ( 220 ) 2020.09.16.
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 ( 731 )  Kirstner Frans Ferenc, Bad Tatzmannsdorf (AT)

 ( 740 )  Dr Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 20 02755

 ( 220 ) 2020.09.17.

 ( 731 )  Krancziczki László, Nové Zámky, Šturovo (SK)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) Black Vital

 ( 511 )  29    Aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott zöldségek

őrlemények; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt

gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott

gyümölcsőrlemények; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök; tartósított gyümölcsök; tartósított

zöldségek; fokhagymaolajok; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); gyümölcs csipsz; feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; fokhagyma (konzervek); zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum

 főzéshez.

 30    Fokhagymakészítmények; feldogozott fokhagyma; fokhagymaőrlemény; fokhagyma por; fokhagyma

tartalmú ételízesítő; fokhagymatartalmú fűszerkeverék; feldolgozott fokhagyma fűszerezési és ízesítési

használatra; fokhagymatartalmú fűszeres készítmények ételekhez; fokhagymatartalmú ízesítők italokhoz;

fokhagymás öntetek; fokhagymás szószok; fokhagymás mártások; csokoládék; fokhagymával ízesített csokoládé;

 darált fokhagyma (fűszer); ételízesítő (fűszer); kávé; kávé alapú italok.

 ( 210 ) M 20 02756

 ( 220 ) 2020.09.17.

 ( 731 )  Krancziczki László, Nové Zámky, Šturovo (SK)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt

zöldségek; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott zöldségek

őrlemények; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott egész

gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott darabolt

gyümölcsök; aszalással és/vagy szárítással és/vagy fermentálással és/vagy karamellizálással feldolgozott

gyümölcsőrlemények; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök; tartósított gyümölcsök; tartósított

zöldségek; fokhagymaolajok; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); gyümölcs csipsz; feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; fokhagyma (konzervek); zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum

 főzéshez.

 30    Fokhagymakészítmények; feldogozott fokhagyma; fokhagymaőrlemény; fokhagyma por;

fokhagymatartalmú ételízesítő; fokhagymatartalmú fűszerkeverék; feldolgozott fokhagyma fűszerezési és ízesítési

használatra; fokhagyma tartalmú fűszeres készítmények ételekhez; fokhagymatartalmú ízesítők italokhoz;
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fokhagymás öntetek; fokhagymás szószok; fokhagymás mártások; csokoládék; fokhagymával ízesített csokoládé;

 darált fokhagyma (fűszer); ételízesítő (fűszer); kávé; kávé alapú italok.

 ( 210 ) M 20 02757

 ( 220 ) 2020.09.17.

 ( 731 )  EVIS-2004. Kft., Abádszalók (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé, csokoládé termékek, töltött csokoládé, desszert, édesség.

 ( 210 ) M 20 02758

 ( 220 ) 2020.09.16.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, marketing szolgáltatások,

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

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

 reklámterjesztés, beszerzői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02894

 ( 220 ) 2020.09.29.

 ( 731 )  Tebe Reform Kft., Békés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Védőálarcok, maszkok, textilből készült mosható maszkok.

  18    Táskák, vászontáskák.

 35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatás; csomagolás és hulladék mentes kiskereskedelmi bolti szolgáltatás;

hulladék mentes élelmiszerek, környezetbarát háztartási cikkek és eszközök, ajándéktárgyak, kozmetikai szerek

kiskereskedelmi bolti szolgáltatása; franchise rendszer kiépítése és üzemeltetése; üzleti menedzsment boltok és

üzletek számára; üzleti tanácsadás; kereskedelemi és online kereskedelmi szolgáltatás védőálarcok, maszkok,

 textilből készült mosható maszkok, táskák, vászontáskák vonatkozásában.

 43    Kávézói szolgáltatás; ételek és italok biztosítása kávézókban; ételek és italok biztosítása internet

 kávézókban.

 ( 210 ) M 20 02898

 ( 220 ) 2020.09.29.

 ( 731 )  Ledvegora Kft., Sajópetri (HU)
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 ( 740 )  Karaffy Erzsébet, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Ipari olajok, tüzelőanyagok, diesel olaj, motorbenzin, motorolaj, benzin.

7    Gépek, szerszámgépek, árusító automaták, vezérlős üzemanyag-kimérő berendezések, üzemanyag és

 folyadékok mérésére szolgáló berendezések, üzemanyag tisztítását végző berendezések.

 ( 210 ) M 20 02901

 ( 220 ) 2020.09.29.

 ( 731 )  Ungor Erik, Izsák (HU)

 Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) KOBRA

 ( 511 )  32    Ásványvizek, ásványvizek (italok), energiaitalok, alkoholmentes aperitifek, alkoholmentes gyümölcsitalok,

alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes koktélok, almabor (alkoholmentes),

eszenciák italok előállításához, földimogyorótej (alkoholszegény ital), gyömbérsör, gyümölcslevek,

gyümölcsnektárok (alkoholmentes), izotóniás italok, készítmények italok előállításához, készítmények likőrök

előállításához, mustok, paradicsomlevek (italok), porok szénsavas italokhoz, sörbetek (italok), árpakivonatok sör

előállítására, sörcefre, sörök, söralapú koktélok, szénsavas víz, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök

italokhoz, szörpök limonádékhoz, tejsavó alapú itatok, készítmények ásványvizek és szénsavas vizek

 előállításához, vizek (italok), üdítő italok, zöldséglevek (italok).

 33    Alkoholos eszenciák, alkoholos italok, a sörök kivételével, alkoholos kivonatok, almaborok, aperitifek, arak

(rizspálinka), borok, curacao, cseresznyepálinka, égetett szeszes italok, emésztést elősegítő italok (tömény italok

és likőrök), gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcskivonatok, alkoholos, gyümölcstartalmú alkoholos italok,

koktélok, körtebor, likőrök, lőre, csiger, mentalikőr, mézsör, pálinkák, brandyk, rizspálinka, rum, szaké, szeszes

 italok, vodka, whisky.

 ( 210 ) M 20 02903

 ( 220 ) 2020.09.29.

 ( 731 )  Ungor Erik, Izsák (HU)

 Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) DENIS SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL CSALÁD

 ( 511 )   32    Szénsavas üdítőitalok.

 ( 210 ) M 20 02937

 ( 220 ) 2020.10.02.

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

 ( 541 ) GROPRINOSIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03080

 ( 220 ) 2020.10.14.

 ( 731 )  Cseró Kft., Záhony (HU)

 ( 541 ) Szépít-Eni Szépségszalon

 ( 511 )  44    Emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások;

lábak szépségápolása; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási kezelések; szépségápolási

tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás;
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szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon

és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival

kapcsolatos tájékoztatás; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás

területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; gyógyfürdőben nyújtott

 szépségápolási szolgáltatások.

A rovat 60 darab közlést tartalmaz.
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