
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  228.386

 ( 151 )  2019.07.12.

 ( 210 )  M 17 01579

 ( 220 )  2017.05.11.

 ( 732 )  Alpok Trade House Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklám szolgáltatások.

  38    Virtuális túra készítési szolgáltatások.

 ( 111 )  231.288

 ( 151 )  2020.11.18.

 ( 210 )  M 19 03130

 ( 220 )  2019.10.10.

 ( 732 )  Reign Beverage Company LLC, Los Angeles, California (US)

 ( 300 )  18052259 2019.04.16. EU

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REIGN

 ( 511 )  32    Energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes italok; teljesítménynövelő italok; 2019. április 16-i elsőbbséggel

 (18052259 számú bejelentésre alapított uniós elsőbbség alapján): fitness italok.

 ( 111 )  232.297

 ( 151 )  2020.09.10.

 ( 210 )  M 19 01593

 ( 220 )  2019.05.17.

 ( 732 )  ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Hulladékkezelés; hulladékkezelés koordinálása; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; hulladék

gyűjtése és ártalmatlanítása; hulladék és szemét újrahasznosítása; elektromos és elektronikus hulladék gyűjtése,

kezelése és ártalmatlanítása; elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítása; lámpahulladékok

visszagyűjtése; lámpahulladékok ártalmatlanítása; lámpahulladékok újrahasznosítása; hulladék kezelésével

 kapcsolatos tájékoztatás; hulladék újrahasznosításával kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  232.488

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 19 01006

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Építészfórum Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Építészet Éjszakája

 ( 511 )   16    Jegyek; könyvecskék, brosúrák (1); poszterek; újságok.
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 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek

 publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

idegenvezetős túrák levezetése; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.489

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 17 03283

 ( 220 )  2017.10.13.

 ( 732 )  Scitec International S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, dr. Lukácsi Péter, Budapest

 ( 541 )  WHEY PROTEIN PROFESSIONAL

 ( 511 ) 5    Tejsavó/savó fehérje alapú étrend-kiegészítők emberek számára; albumin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó

fehérje alapú ásványi élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú étrendkiegészítő enzimek; tejsavó/savó

fehérje alapú lecitin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; tejsavó/savó fehérje alapú sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú táplálékkiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú izom- és

 tömegnövelő táplálékkiegészítők.

 29    Tej és tejtermékek; albumin étkezésre; tejsavó/savó fehérje alapú mogyoróvaj; tejsavó/savó fehérje alapú

joghurt; tejsavó/savó fehérjét tartalmazó mogyoróvaj; tejsavó/savó fehérje alapú tejpor; tejsavó és egyéb

 tejtermékek.

 30    Tejsavó/savó fehérje alapú csokoládé; tejsavó/savó fehérje alapú csokoládés italporok; tejsavó/savó fehérje

alapú ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); tejsavó/savó fehérje alapú kakaó; tejsavó/savó fehérjét tartalmazó

kakaóalapú italok; tejsavó/savó fehérje alapú cukorpótlók; tejsavó/savó fehérje alapú édesítőszerek; tejsavó/savó

fehérje alapú energiaszeletek; tejsavó/savó fehérje alapú szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; tejsavó/savó

 fehérje alapú tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák).

 32    Tejsavó/savó fehérje alapú készítmények italokhoz; tejsavó/savó fehérje alapú esszenciák italok

előállításához; tejsavó/savó fehérjét is tartalmazó szójaalapú italok, nem tejpótlók; tejsavó/savó fehérje alapú

vitamin tartalmú italok; tejsavó/savó fehérje alapú energiaitalok; tejsavó/savó fehérje alapú koffein tartalmú

energiaitalok; tejsavó/savó fehérje alapú azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; tejsavó/savó fehérje

 alapú izotóniás italok.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan:

tejsavó/savó fehérje alapú étrend-kiegészítők emberek számára; albumin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje

alapú ásványi élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú étrendkiegészítő enzimek; tejsavó/savó fehérje

alapú lecitin étrend-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők,

táplálék-kiegészítők, tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; tejsavó/savó fehérje alapú sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú táplálékkiegészítők; tejsavó/savó fehérje alapú izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők; tej és tejtermékek; albumin étkezésre; tejsavó/savó fehérje alapú mogyoróvaj;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 22. szám, 2020.11.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2718



tejsavó/savó fehérje alapú joghurt; tejsavó/savó fehérjét tartalmazó mogyoróvaj; tejsavó/savó fehérje alapú tejpor;

tejsavó és egyéb tejtermékek; tejsavó/savó fehérje alapú csokoládé; tejsavó/savó fehérje alapú csokoládés

italporok; tejsavó/savó fehérje alapú ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); tejsavó/savó fehérje alapú kakaó;

tejsavó/savó fehérjét tartalmazó kakaóalapú italok; tejsavó/savó fehérje alapú cukorpótlók; tejsavó/savó fehérje

alapú édesítőszerek; tejsavó/savó fehérje alapú energiaszeletek; tejsavó/savó fehérje alapú szénhidrát

készítmények élelmiszerekhez; tejsavó/savó fehérje alapú tejturmix alapok (ízesítőszerek/aromák); tejsavó/savó

fehérje alapú készítmények italokhoz; tejsavó/savó fehérje alapú esszenciák italok előállításához; tejsavó/savó

fehérjét is tartalmazó szójaalapú italok, nem tejpótlók; tejsavó/savó fehérje alapú vitamin tartalmú italok;

tejsavó/savó fehérje alapú energiaitalok; tejsavó/savó fehérje alapú koffein tartalmú energiaitalok; tejsavó/savó

 fehérje alapú azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; tejsavó/savó fehérje alapú izotóniás italok.

 ( 111 )  232.667

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 20 00994

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  232.668

 ( 151 )  2020.10.29.

 ( 210 )  M 20 00742

 ( 220 )  2020.03.08.

 ( 732 )  Deli Emese, Budapest (HU)

 Hricsovszky Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  Y-Production

 ( 511 )  41    Animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók;

bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése;

csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművész által nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek

lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; információnyújtás a zene

terén; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre;

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek lebonyolítása; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások;

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató szolgáltatások; táncos események

 szervezése; táncos rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenekeverési szolgáltatások.

 ( 111 )  232.670

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 20 00995
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 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  232.671

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 20 00996

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Joghurt.

 ( 111 )  232.672

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 20 00997

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Joghurt.

 ( 111 )  232.689

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 00071

 ( 220 )  2020.01.12.

 ( 732 )  Kévés Béla Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 541 )  FloraVita

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  232.691

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00578

 ( 220 )  2020.02.25.

 ( 732 )  Limited Liability Company "ZANITA", Moscow (RU)

 ( 300 )  018138279 2019.10.16. EU

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIVID BANK

 ( 511 ) 9    Kódolt mágneskártyák; rögzített számítógépes szoftverek; chipkártya leolvasók; letölthető

szoftveralkalmazások; rögzített számítógépes programok; számítógépes programok [letölthető szoftverek];

 letölthető elektronikus kiadványok; integrált áramkörös kártyák [smart kártyák]; számlázógépek.

 36    Hitelirodák; hitelbérlet; takarékpénztár szolgáltatások; hitelkártyák kibocsátása; értékutalványok

kibocsátása; tőkebefektetés; pénzügyi információs szolgáltatás; pénzügyi klíring; pénzügyi tanácsadás; tőzsdei

árfolyamjegyzés; zálogház szolgáltatások; alkuszi ügynöki tevékenység; pénzügyi menedzsment; pénzváltási

szolgáltatások; telebank szolgáltatások; bankkártya szolgáltatások; hitelkártya szolgáltatások; faktoring; gyűjtések

 szervezése; banki ügyletek; előtakarékossági befektetési szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.699

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01022

 ( 220 )  2020.04.10.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Pulykamájas.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online

 webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 111 )  232.700

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01024

 ( 220 )  2020.04.10.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Gallicoop Nagyi májasa

 ( 511 )   29    Pulykamájas.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online

 webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 111 )  232.701
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 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01025

 ( 220 )  2020.04.10.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Gallicoop nagymama májas

 ( 511 )   29    Pulykamájas.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online

 webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 111 )  232.702

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01027

 ( 220 )  2020.04.10.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Gallicoop nagyi májkrém

 ( 511 )   29    Pulykamájas.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek pulykamájassal kapcsolatban; pulykamájas termékek hirdetése,

reklámozása, és a kereskedelmükhöz kapcsolódó szolgáltatások, beleértve a házhoz szállítást, online

 webáruházon keresztül történő értékesítést, fogyasztói tanácsadást.

 ( 111 )  232.703

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01028

 ( 220 )  2020.04.14.

 ( 732 )  Content Factory Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

arcfestés; audio berendezések 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; egészség; klubszolgáltatások [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; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki
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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 )  232.704

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01029

 ( 220 )  2020.04.14.

 ( 732 )  Content Factory Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdú és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kicsi a világ

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

[oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, 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; egészség; klubszolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus
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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; fitneszórák 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 )  232.707

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01184

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Vigh Norbert, Budapest (HU)
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 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzőtermi szolgáltatások;

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; életmód tanácsadás (képzés); erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesz tanácsadás; sport

edzőtábori szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportoktatás, edzés

és irányítás; sportoktatás/edzés; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó

oktatási és képzési szolgáltatások; sportolók képzése; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; táboroztatás; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel

kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások biztosítása; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testmozgásra, -edzésre alkalmas

 létesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  232.708

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01185

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Deviser Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ingatlantulajdon kezelés; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

értékbecslése; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlankezelés;

 kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások.

 36    Célzott marketing; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetőtáblák

bérbeadása (reklámtáblák); kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing

szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatban; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások.
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 ( 111 )  232.709

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01186

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  BATSTORE2016 Kft., Szombathely (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; bakancsok, csizmák; baseball sapka; derékszíjak, övek; farmer

kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fejre

való sálak, fejkendők; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi, női és gyermek

ruházat; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; ingek; kabátok, dzsekik; kapucnis

pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; lábbelik; melegítő felsők; melegítőfelsők, sportos pulóverek;

melegítőnadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrágok,

melegítő alsók; nadrágok; papucsok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövidnadrágok; rövidnadrágok, shortok;

ruházati cikkek; sálak [ruházati cikkek]; sapkák; sportsapkák és baseballsapkák; szabadidőfelsők, melegítőfelsők;

 szabadidős nadrágok; szandálok; télikabátok, nagykabátok; tréningruha felsők, melegítőfelsők.

 35    Napszemüveg tokokkal és szemüvegtokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

napszemüvegekkel és szemüvegekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.710

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01187

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Red Kings Production Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kávék; kávékeverékek;

kávékapszulák; kávéesszenciák és kávékivonatok keveréke; instant kávék; fogyasztásra kész kávé és kávéalapú

italok; a következő termékekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: kávéfőző készülékek;

elektromos kávéfőzőgépek; háztartási kávéfőzők [elektromos]; kávéfőzők, nem elektromos; perkolátorral

felszerelt elektromos kávéfőzők; a következő termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások:

kávékapszulák, utántölthető kávékapszulák; üres műanyag kávékapszulák; kávékapszulák, üresen, elektromos

kávéfőzőkhöz; a következő termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: nem papírból

készült kávéfilterek, melyek nem elektromos kávéfőzők alkatrészei; papír kávéfilterek kávéfőzőkhöz; nem

elektromos tejhabosítók; elektromos tejhabosítók; online rendelési szolgáltatások; bolti kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.
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 37    Kávéfőző készülékek, kávéfőzőgépek szervizelési, karbantartási és javítási szolgáltatásai; kávéautomaták

szervizelési, karbantartási és javítási szolgáltatásai; háztartási és konyhai készülékek karbantartása, szervizelése

 és javítása.

 43    Kávézói szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; mobil éttermi

 szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  232.747

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 20 01718

 ( 220 )  2020.06.18.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  SILSEQ

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  232.748

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 20 00402

 ( 220 )  2020.02.10.

 ( 732 )  Sugarbird Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőrszíjak; bőrszíjak [nyergesáru];

bőrtakarók [szőrmék]; dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

[állatbőrök]; iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk

[hevederek] csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

[kis utazóládák]; ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin [bőrutánzat]; műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák [zacskók, tasakok];

 csomagolásra, bőrből; táskák; utazókészletek [bőráruk]; utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat.

 25    Alkalmi cipők; balerina cipők; balettcipők; bőrcipők; bőrpapucsok; bokacsizmák; bokacsizmák, rövidszárú

csizmák; csizmák hölgyek számára; edzőcipők; férfi és női lábbeli; flip-flop papucsok, strandpapucsok;

fürdőszandálok, fürdőcipők; gumicsizmák; gyerekcipők, babacipők; lapos cipők; lábujjbedugós szandálok;

lábbelik nem sportcélokra; magassarkú cipők; magasított talpú sportcipők; magas szárú lábbelik; mokaszinok;

munkacipők; női lábbeli; papucsok; platform cipők; rejtett sarkú cipők; sárcipők, gumicsizmák; strandcipők;

strandlábbelik; szabadidő lábbelik; szandálok; téli csizmák; tornacipők; túrabakancsok; vászoncipők; alakformáló

ruhák; alapréteg felsők; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; állatbőrből készült ruhák;

alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsószoknyák; alsóruházat; alul összepatentozható body-k,

kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; anorák; atlétatrikók; baba body-k; baba alsóneműk; baba
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nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye; balettruhák; báli ruhák; ballonkabátok; bélelt mellények;

bermuda nadrágok; bikinik; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; boák;

bodyk [ruházat]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok;

bőrövek [ruházat]; bugyik; capri nadrágok; chino nadrágok; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat;

díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; esküvői ruhák;

esőköpenyek, esőkabátok; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok, kertészruhák;

farmernadrágok; farmerkabátok; farmerek; farmerdzsekik; farmerruházat; fátylak [ruházat]; fehérnemű; fejkendő;

felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fűzők; galléros ingek; garbó nyakú felsők; gyapjú felsőrészek;

gyapjú harisnyanadrágok; gyermekruházat; hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák;

hálóruhák; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; háromrészes öltönyök

[ruházat]; hétköznapi, utcai viselet; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók; hosszúnadrágok;

hosszúnadrágok, nadrágok; ingek; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jelmezek; jelmezek,

kosztümök; kabátok, dzsekik; kámzsák; kendők fejre; készruhák; kesztyűk; kezeslábas overallok; kezeslábas

ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok, overallok; kezeslábasok [felsőruházat]; kézmelegítők [ruházat]; kismama

ruházat; kismama ruhák; kombinék; köntösök, pongyolák; kosztümök; kötények; kötött ruhadarabok; lányka

felsőruházat; lányka ruhák; leplek; legging nadrágok, cicanadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek;

melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; menyasszonyi ruhák;

mezek; műbőr ruházat; műbőr övek; nadrágkosztümök; műszőrme stólák; nadrágok; napozóruhák; női

alsóruházat, fehérnemű; női fürdőruhák; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női

ruhák; öltönyök; öltönyhöz való ingek; öltöny zakók; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök férfiak

részére; otthoni ruházat; overállok csecsemőknek és kisgyermeknek; overallok kismamáknak; pamutkabátok;

pelerin, köpeny; pizsama; pólóingek, kötött ingek, pólók; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, szvetterek;

rakott szoknyák; sálak; selyemruházat; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok; strandkendők;

strandköpenyek; szabadidő ruházat; széldzsekik; szélálló öltözék; szélálló ruházat; szmokingok; szoknyák;

szoknyás kosztümök; szőrmekabátok; szőrmekabátok és -dzsekik; szvetterek; textil fejkendők; textilövek

[ruházat]; topok [ruházati cikkek]; tornaruházat; trikók; tunikák; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan dzsekik,

kabátok; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek; v-nyakú pulóverek; v-nyakú

szvetterek; zoknik; zoknik és harisnyák; zsebkendők; baseball sapka; bojtos sapkák; bőrből készült fejfedők;

divatkalapok; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendők; fityulák; gyapjú sapkák; gyermek fejfedők; kisméretű

kalapok; körsálak; kötött sapkák; napellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők;

 sportsapkák; strandkalapok.

 ( 111 )  232.749

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 01560

 ( 220 )  2020.06.04.

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

 ( 541 )  SKINSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  232.750

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 00626

 ( 220 )  2020.02.28.

 ( 732 )  Semmelrock Stein + Design Burkolatkő Kft., Ócsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ECOGREEN
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 ( 511 )  19    Beton; bevonatok (építőanyagok); burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,

építési célokra (2); cementlapok; cementoszlopok; dúcok, támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből

(2); előregyártott emelvények, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek nem fémből lapok formájában;

építőkövek; járólapok nem fémből; kerítések nem fémből; klinkerkő; lépcsőfokok nem fémből; lépcsők nem

fémből; nem fémből készült falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (3); nem

fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fém oszlopok

építkezéshez; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); útburkoló

 anyagok; útépítési és útburkoló anyagok; világító térkövek.

 ( 111 )  232.751

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 00627

 ( 220 )  2020.02.28.

 ( 732 )  Semmelrock Stein + Design Burkolatkő Kft., Ócsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Maráczi Zsolt és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CITYTOP

 ( 511 )  19    Beton; bevonatok (építőanyagok); burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); burkolatok, nem fémből,

építési célokra (2); cementlapok; cementoszlopok; dúcok, támfák, nem fémből (1); dúcok, támfák, nem fémből

(2); előregyártott emelvények, nem fémből; építőelemek betonból; építőelemek nem fémből lapok formájában;

építőkövek; járólapok nem fémből; kerítések nem fémből; klinkerkő; lépcsőfokok nem fémből; lépcsők nem

fémből; nem fémből készült falborítások építéshez (1); nem fémből készült falborítások építéshez (3); nem

fémből készült falborítások építéshez (2); nem fémes anyagokból készült útburkoló blokkok; nem fém oszlopok

építkezéshez; padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (1); padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből (2); útburkoló

 anyagok; útépítési és útburkoló anyagok; világító térkövek.

 ( 111 )  232.752

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 01080

 ( 220 )  2020.04.21.

 ( 732 )  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Táborhelyek hasznosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás).

 ( 111 )  232.753

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 01088

 ( 220 )  2020.04.21.

 ( 732 )  Kovács Bence Tamás, Szombathely (HU)

 ( 541 )  NEXIS

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  232.754

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 01249
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 ( 220 )  2020.05.07.

 ( 732 )  Immergas Hungária Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  Caius Camillus

 ( 511 )   11    Fűtőkészülékek.

  35    Fűtőkészülékek kereskedelme.

  37    Fűtőkészülékek szerelése és javítása.

 ( 111 )  232.755

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 01251

 ( 220 )  2020.05.07.

 ( 732 )  Vylyan Vinum Borászati Kft., Kisharsány (HU)

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VYLYAN

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; brandy, borpárlat; digesztív [emésztést elősegítő] italok

 [szeszesitalok]; gin; gyümölcstartalmú alkoholos italok; szeszes italok.

 ( 111 )  232.756

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 01611

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  HírTV Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; célzott marketing; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások;

hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése

reklámcélokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés

folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések

készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; 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 az

egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos

közfigyelem felhívása céljából; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; mozifilm

reklámozás; mozifilmek reklámozása; mozireklámok; mozireklámok gyártása; népszerű- és szaksajtóban történő

hirdetés, reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése reklámcélra; online kereshető reklámútmutatók szolgáltatása; online reklámozás; online reklám-

és marketingszolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás;

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 marketing szolgáltatások; 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; reklámanyag összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámok megjelenítése mások részére;
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reklámok készítése és elhelyezése mások számára; reklámok készítése; reklámozás előkészítése; reklámozás,

beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez

kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; reklámozás hatásának elemzése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon

történő online reklámozást; reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások;

reklámszövegírás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegírás promóciós célokból; 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;

weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés;

reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,

áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];

reklámanyagok online terjesztése; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása;

mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; kereskedelmi

üzletek közvetítése; előfizetés tv-csatornára; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámozással kapcsolatos

 közvetítői tevékenység; reklámszerződések tárgyalása.

 38    Adásidő biztosítása kommunikációs szolgáltatásokhoz; adat, hang és képek átadása műhold révén;

adatátvitel; adatátvitel kommunikációs műholdakon keresztül; adatátviteli szolgáltatás; digitális adatátviteli

szolgáltatások; digitális átviteli szolgáltatások; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés útján; digitális

hálózati távközlési szolgáltatások; e-sportesemények streamelése; fotófeltöltési szolgáltatások; hang- és

adatátviteli szolgáltatások; hang és kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hang,

képek, dokumentumok, üzenetek és adatok elektronikus továbbítása és továbbközvetítése; hang- vagy képi

felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang, videó és információ továbbítása; hangátvitel elektronikus úton;

hangátvitel műholdon keresztül; hangjelek távátvitele a távközlés segítségével; hangok, képek, jelek és adatok

kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; hangtovábbítás interaktív multimédiás

hálózatokon keresztül; 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]; képek műholdas közvetítése; képek

továbbítása műholdakkal; keskenysávú rádiókommunikációs szolgáltatások; kódolt kommunikáció továbbítása;

kommunikáció elektronikus hálózaton keresztül; kommunikáció rádión keresztül; kommunikációs szolgáltatások

elektronikus eszközök segítségével; kommunikációs szolgáltatások információ átvitelére elektronikus

eszközökkel; műholdas adat-, hang- és képátvitel; műholdas átvitel; műholdas hang-és képátvitel; műholdas

hangátvitel; műholdas információközlés; műholdas kapacitás biztosítása [távközlés]; műholdas kommunikációs

szolgáltatások; műholdas távközlési szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; optikai szálas hálózatok

segítségével biztosított távközlési szolgáltatások; rádiós adatátvitel; rádiós adatközlés; rádiós kommunikáció

biztosítása; telematikai adat- és fájlátvitel; televízió műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés

céljából; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg

továbbítása, átvitele; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; adatátvitel és adatközvetítés; audio

műsorszórás; digitális hangsugárzás; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus

átvitele; interaktív teletext szolgáltatások; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs

hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül biztosított audio-

vagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; kábelrádiós átvitel;

kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és

-közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten

keresztül; műholdas és kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás; műholdas televíziós
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műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen

keresztül; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió- és televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió-

és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése; rádióadás;

rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiós és televíziós

műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok

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

tájékoztatás; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádiós programszórás és -közvetítés;

sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; teleshop-műsorok közvetítése; televízió

hozzáférés biztosítása dekódoló készülékeken keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő

közvetítése; televízióműsorok terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; televízióműsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybe

vételén keresztül történő közvetítése; 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; televízióstreaming interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; tv

programszórás és -közvetítés; vezeték nélküli műsorterjesztés; videoközvetítés; webcastok közvetítése;

információk és képek továbbítása számítógéppel; üdvözlőkártyák továbbítása online; videotex szolgáltatások;

videoüzenet szolgáltatások; televíziós műsorközlő felszerelések biztosítása külső helyszínekre; televíziós

 műsorszóró berendezések kölcsönzése; videojel-közvetítő készülékek kölcsönzése.

 41    Beszédírás, nem reklámcélra; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus

szövegek megjelentetése; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; 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; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és

folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok

megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; magazinok,

folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó

szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; multimédiás

anyagok online kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem

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

CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; tévéműsorokhoz kapcsolódó

könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten;

újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok

kiadása; újságok megjelentetése; web-es újságok megjelentetése; élő szórakoztató televízióműsorok készítése;

elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő televízióműsorok

készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

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; interaktív szórakoztatás; kabarék és diszkók;

kabaré; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés];

könnyed szórakoztató szolgáltatások; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; meghallgatások televíziós

játékműsorokra; meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; mozi [filmvetítési] lehetőségek

biztosítása; mozi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; mozifilmekkel kapcsolatos

információnyújtás; mozik üzemeltetése; moziműsor-információs szolgáltatások; mozishow-k tervezése; műholdas
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televíziós show-k; műholdas televíziós sorozatok; nem letölthető filmek biztosítása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; online interaktív

szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; online

szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; 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; rádiós szolgáltatások tananyag átismétléséhez; showműsorok tervezése; szórakoztatás;

szórakoztatás állandó televízióműsorok formájában a varieté területén; szórakoztatás divatbemutatók formájában;

szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás folyamatosan zajló

vetélkedők formájában; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztató

bemutatók szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások

interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül;

szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató telefonos vetélkedők 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; vetélkedőműsorok intézése [szervezése]; zártláncú televíziós

szórakoztató szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; DVD- és CD-ROM filmgyártás; élő szórakoztató

műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek

készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és

videofilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos

tanácsadás; filmformátumok kidolgozása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási

célokra; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások;

filmkészítés stúdiókban; filmszerkesztés, vágás; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek készítése

hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése,

fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-,

és televíziós stúdió szolgáltatások; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; hangfelvételek szerkesztése;

hangfelvételi szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; mozifilmek gyártása;

mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; mozifilmek vetítése orvosi célokra;

mozifilmek vetítése technikai célokra; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; rádióműsorok

készítése; rádióműsorok készítése és bemutatása; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok szerkesztése;

rádióműsorok terjesztése; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós szórakoztató műsorok készítése;

stúdiószolgáltatások; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási célú

filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése videók

formájában; szórakoztató televíziós műsorok készítése; szórakoztató videoszalagok készítése; tehetségkutató

műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése]; televízióműsorok bemutatása;

televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás;

televíziós műsorok szindikálása; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós szórakoztató

műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el) készítése; tv műsorok

készítése; tv-műsorok szerkesztése [vágása]; video- és DVD-filmgyártás; videó szerkesztés; videofelvételek

készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmgyártás; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése;

videorögzítés; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása; élő komédia show-k; élő show-k készítése; élő

show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; élő táncelőadások bemutatása; élő zenei előadások; élő zenei koncertek; élő zeneműsorok; zenés

 koncertek; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; színházi foglalási szolgáltatások.
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 ( 111 )  232.757

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 01618

 ( 220 )  2020.06.10.

 ( 732 )  Optimonk International Zrt., Debrecen (HU)

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

 ( 541 )  OPTIMONK

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek marketing célokra; számítógépes szoftverek webáruház és weboldal tulajdonosok

számára; konverzióoptimalizáló szoftverek marketing célokra, webáruház és weboldal tulajdonosok számára;

számítógépes szoftverek marketing célú megjelenítések megvalósítására időzítéses alapon, görgetés alapon,

kattintás alapon, inaktivitás észleléséhez kapcsolódóan, felhasználói viselkedésen alapulóan és az adott weboldalt

elhagyni készülő felhasználók részére; számítógépes szoftverek személyre szabott látogatói élmény

megvalósítására üzenetekkel és megjelenítésekkel; számítógépes szoftverek popupok, nanobarok,

sidemessage-ek, weboldalba beágyazható tartalmak, szerencsekerekek, gamification megoldások és on-site

 widget-ek megjelenítésére.

 ( 111 )  232.758

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 00492

 ( 220 )  2020.02.17.

 ( 732 )  ORIGO-SÁNTA ÉPÍTŐ Zrt., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóka Ügyvédi Iroda, Sopron

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  232.759

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 01253

 ( 220 )  2020.05.08.

 ( 732 )  Tee Turtle, LLC, Missouri (US)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  UNIKORNISOK A RÉMES MÉNES

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és játéktárgyak; játékkártyák, kártyajátékok; parti játékok; táblajátékok, társasjátékok.

 ( 111 )  232.760

 ( 151 )  2020.11.11.

 ( 210 )  M 20 01254

 ( 220 )  2020.05.11.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  232.761

 ( 151 )  2020.11.11.
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 ( 210 )  M 20 01257

 ( 220 )  2020.05.10.

 ( 732 )  Dr. Varga Emília Virág, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyurcsik Hajnalka, Szeged

  

( 546 )

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

 ( 111 )  232.762

 ( 151 )  2020.11.12.

 ( 210 )  M 20 00469

 ( 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;

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 )  232.763

 ( 151 )  2020.11.12.

 ( 210 )  M 20 00328

 ( 220 )  2020.02.04.

 ( 732 )  Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, önkiszolgáló éttermek, snack bárok, bár

szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf; ételek és italok

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások; terembérlés

 találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  232.766

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 01146

 ( 220 )  2020.04.28.

 ( 732 )  Unilever N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  POND'S

 ( 511 ) 3    Szappan; illatszerek, piperevizek, arcszesz, kölni; esszenciális olajok; dezodorok és izzadásgátlók;

készítmények a hajas fejbőr és haj ápolásához; samponok és kondicionálók; hajfestékek, hajszínezők; hajfrizura

alakító termékek; fogpaszta; szájöblítők, nem orvosi használatra; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem

gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és tusolókészítmények; bőrápoló készítmények; bőrön használatos olajak,

krémek és tejek; készítmények borotválkozáshoz; borotválkozás előtt és után használatos készítmények;

szőrtelenítők; napbarnító és napfényt szűrő készítmények; kozmetikai szerek; sminkelő és sminkeltávolító

termékek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai vattlabdacsok,

kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők; kozmetikai maszkok,

 arcpakolások.

 ( 111 )  232.767

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00651

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  HUNGAROPHARMA Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Ökopatika

 ( 511 )  35    Reklámozáshoz kapcsolódó dokumentumok elkészítése; reklámozási és értékesítési anyagok készítése

 mások számára.

 41    Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és

 környezetvédelemmel kapcsolatban.

 42    Környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel

 kapcsolatban.

 ( 111 )  232.768

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 19 03193

 ( 220 )  2019.10.16.

 ( 732 )  dr. Tarcsai Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 )  American Summer Camp Hungary

 ( 511 )   41    Táboroztatás; nyelvoktatás, nyelvtanítás.

 ( 111 )  232.769

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 01508

 ( 220 )  2020.05.30.

 ( 732 )  Börcsök Péter, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  232.770

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 01507

 ( 220 )  2020.05.30.

 ( 732 )  Somogyi Csilla, Eger (HU)

 ( 541 )  Minaret Apartman

 ( 511 )  43    Ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és
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 apartmanokban.

 ( 111 )  232.771

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00413

 ( 220 )  2020.02.11.

 ( 732 )  Gaál Miklós, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Hell László, Nyíregyháza

 ( 541 )  TOTAL PIZZA

 ( 511 )   29    Sajtok; sonka; szalámi; olajbogyó; friss baromfi; csirkehús; disznóhús; friss sajt; füstölt sajt; kemény sajt.

 43    Pizzériák; elviteli rendszerű gyorsétterem; elvitelre árusító éttermek; gyorséttermi szolgáltatás;

 gyorséttermek, snack bárok.

 ( 111 )  232.772

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01171

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  232.773

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01163

 ( 220 )  2020.04.29.

 ( 732 )  ProMinder Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Minder

 ( 511 )  41    Online oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet

útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online biztosított

 oktatási információk; képzés szoftverrendszerek fejlesztése terén.

 42    Számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; szoftverek tervezése és

 fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz.

 ( 111 )  232.775

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00543

 ( 220 )  2020.02.20.

 ( 732 )  MASTER GOOD Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; baromfi; húskivonatok; tojások.

 ( 111 )  232.776

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 01337

 ( 220 )  2020.05.18.

 ( 732 )  Compagnie Gervais Danone, Párizs (FR)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tej, tejtermékek és azok helyettesítői; tejpor; zselésített, ízesített és habosított tej; tejalapú desszertek;

joghurtok; joghurtitalok; túrószerű sajtfajta; főleg tejből vagy tejtermékből készült italok; főleg tejből készült

tejitalok; gyümölcsös tejesitalok; erjesztett natúr és ízesített tejtermékek; növényi eredetű tejhelyettesítők;

növényi alapú vagy diófélékből készült tejtermék helyettesítők; főleg tejtermékből készült gyümölcs és zöldség

 italok; gyümölcsbefőttek; gyümölcspüré.

 ( 111 )  232.777

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00894

 ( 220 )  2020.03.26.

 ( 732 )  Záráruház Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lázár Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Hordozható fémszerkezetek; kisméretű fémáru; dobozok fémzárai; ajtóreteszek fémből; ajtókilincsek fémből;

 kulcsok fémből; ajtózárak fémből.

  37    Biztonsági zárak javítása és üzembe helyezése.

 ( 111 )  232.778

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 01480

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  Autóriasztó Shop Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SMIDELIK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   28    Etetőanyagok horgászathoz; horgászcsalik; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz.

 ( 111 )  232.779

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 01698

 ( 220 )  2020.06.17.

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

 ( 541 )  SUPRANOSE

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  232.781

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 19 03715

 ( 220 )  2019.12.06.

 ( 732 )  iSkin Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BŐRESZTÉTA

 ( 511 )  41    Kozmetikai oktatás; gyakorlati képzés; oktatási szolgáltatások kozmetikus [szépségápolási] iskolák

 formájában.

 ( 111 )  232.788

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00845

 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Provident MobilON kölcsön

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

 ( 111 )  232.789

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00551

 ( 220 )  2020.02.21.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 22. szám, 2020.11.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2739



  

( 546 )

 ( 511 )  33    "Szabolcsi" eredetmegjelölés termékleírásnak és "pálinka" földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő

 szilvapálinka termékek.

 ( 111 )  232.790

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00552

 ( 220 )  2020.02.21.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    "Újfehértó" eredetmegjelölés termékleírásnak és "pálinka" földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő

 meggypálinka termékek.

 ( 111 )  232.792

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 01002

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.

 ( 111 )  232.793

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 01513

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Pető Tibor, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Marinovszky Judit, Vác

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sportrendezvények és az ahhoz kapcsolódó teljes körű egyéb szolgáltatások szervezése; sportversenyek

szervezése és lebonyolítása; futóverseny; kerékpárverseny; vízitúra; rekreációs és szabadidős rendezvények

 szervezése; versenyeken történő időmérés; testnevelés.
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 ( 111 )  232.794

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 01320

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  Almásy Csilla, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; pólók; pulóverek; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikók.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészségklub szolgáltatások;

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; fitnesz órák vezetése; fizikai

erőnléti felmérés szolgáltatások edzési célokra; gyakorlati képzés (szemléltetés); iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szakmai átképzés; személyi edző szolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; testnevelés;

 tornatanítás.

 ( 111 )  232.795

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00550

 ( 220 )  2020.02.21.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    "Szabolcsi" eredetmegjelölés termékleírásnak és "pálinka" földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő

 almapálinka termékek.

 ( 111 )  232.796

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00787

 ( 220 )  2020.03.12.

 ( 732 )  Lamenza Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajtos Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek I; önkiszolgáló éttermek II;

 vendéglátás.

 ( 111 )  232.797

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00843
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 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  Provident Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Provident Instant Szolgáltatás

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

 ( 111 )  232.799

 ( 151 )  2020.11.16.

 ( 210 )  M 20 00834

 ( 220 )  2020.03.18.

 ( 732 )  Óbudai Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Joós Attila, Budapest

 ( 541 )  Óbudai Egyetem: Tehetség. Siker. Közösség.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  232.800

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01688

 ( 220 )  2020.06.16.

 ( 732 )  LAJVÉR BORHÁZ Borászati Korlátolt Felelősségű Társaság, Szálka (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INTRO

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; panziók; szállodai szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  232.801

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01210

 ( 220 )  2020.05.05.

 ( 732 ) FÉMGER Fémipari Termékgyártó, Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Fertőd (HU)

 ( 740 )  Agoston Gabriela, Sopron

 ( 541 )  miocen

 ( 511 ) 7    Mezőgazdasági, talajmozgató, építési, olaj és gázkitermelő és bányászati berendezések; motorok (a

szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára

készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

 ( 111 )  232.803

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01059

 ( 220 )  2020.04.19.

 ( 732 )  Tánci Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Gyurcsik Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások;

 elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése.

 ( 111 )  232.811

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00837

 ( 220 )  2020.03.18.

 ( 732 )  C.E.E. High-Tech Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TŰT A SZÉNAKAZALBAN

 ( 511 )  9    Számítógépes kereső szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek.

 42    Keresőprogramok, eszközök működtetése; internetes keresőmotorok biztosítása; mesterséges intelligencia

 platformok szoftver mint szolgáltatásként [SaaS].

 ( 111 )  232.816

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01334

 ( 220 )  2020.05.15.

 ( 732 )  Schmidt Andrea Julianna, Budapest (HU)

 ( 541 )  ZEKI

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  232.818

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01509

 ( 220 )  2020.05.30.

 ( 732 )  Dr. Pallagi Edina, Szeged (HU)

 ( 541 )  Cremediq

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

 ( 111 )  232.819

 ( 151 )  2020.11.18.

 ( 210 )  M 20 01502

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 )  KARPAL AKUT

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  232.822

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01328

 ( 220 )  2020.05.15.

 ( 732 )  Pintér-Baranyi Claudia Emerencia E.V., Buzsák (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás a turizmus és utazás terén.

 ( 111 )  232.823

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01170

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  232.824

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01484

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  ITineris Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Jeszenszky Zoltán, Budapest

 ( 541 )  WayQuest

 ( 511 ) 9    Elektronikus adatbázisok; számítógépes dokumentáció elektronikus formában; adaptív szoftverek; 3d-s

számítógépes grafikai szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatkeresést engedő számítógépes

szoftver; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes szoftverek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló

számítógépes szoftverek; alkalmazásfejlesztési szoftverek; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszoftverek

számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; applikációs szoftver;

döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési menedzsment szoftver platformok; együttműködési szoftver

platformok [szoftverek]; erőforrásigények becslésére tervezett számítógépes szoftverek; fejlesztéskörnyezeti

szoftverek; felmérő szoftverek; fogadó szoftverek; gépek közötti [m2m] alkalmazások; időszabályozásra szolgáló

számítógépes szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; intranet szoftverek; ipari szoftverek;

járműszimulációs szoftverek; jelentéskészítő szoftverek; képek, grafikák, audioanyagok, videoanyagok és

szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; költségbecslésre tervezett számítógépes szoftverek; letölthető
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alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és

elemzéshez; letölthető szoftveralkalmazások; mobil alkalmazások; mobiltelefonos szoftveralkalmazások;

munkafolyamat alkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; műszerfali szoftver; okostelefonokhoz való

letölthető szoftveralkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; számítógépes

alkalmazásszoftverek a &quot;dolgok internetének&quot; (iot) megvalósításához; számítógépes szoftver

csomagok; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverek számítógépes

szoftverfejlesztéshez; szimulációs szoftverek; szoftverek mobileszközök kezeléséhez; térképészeti szoftverek;

tesztelő szoftverek; villamosmérnöki szoftverek; üzleti technológiai szoftverek; autonóm vezetésirányító

rendszerek járművekhez; fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben parkolási támogatás

biztosításához; fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekben vezetési támogatás biztosításához;

földrajzi információs rendszer [gis] szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek

járművekhez; mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a

mobil eszközök közötti interakciót és csatlakozást; mozgásvezérlő szoftverek; navigációs és utazási

információkat szolgáltató interaktív számítógépes szoftverek; navigációs szoftverek; önjáró gépjármű-vezetési

rendszerek interaktív kijelzővel; parkolástámogató fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez;

rögzített számítógépes szoftverek a biztonságos gépjárművezetéshez; rögzített számítógépes szoftverek

biztonságos gépjárművezetéshez; számítógépes alkalmazások járművek automatikus irányításához; számítógépes

alkalmazások járművek automatikus parkolásához; számítógépes alkalmazások járműnavigációs

berendezésekhez; számítógépes programok járművek önálló irányításához; számítógépes programok járművek

automata navigálásához; számítógépes programok járművek működtetéséhez; számítógépes rendszerek

automatizált járművezérlésre; számítógépes programok önvezető járművekhez; számítógépes szoftverek globális

helymeghatározó rendszerekhez [gps]; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez;

számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási

adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes

szoftverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez; számítógépes szoftverek járművek irányításához;

számítógépes szoftverek távmérés leolvasásához; számítógépes szoftverek távmérés monitorizálásához,

megfigyeléséhez; számítógépes szoftverek vezetők viselkedésének nyomon követéséhez; szoftverek a fizikai

világban végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; szoftverek gps navigációs

rendszerekhez; szoftverek műholdas navigációs rendszerekhez; diagnosztikai és hibakeresési szoftverek;

elektronikus eszközök szoftverfunkcióinak kezelésére használatos köztes szoftverek; firmware-ek és

eszközmeghajtók; grafikus felhasználói interfész szoftverek; hálózati hozzáférést biztosító szervereket működtető

szoftver; hálózati operációs rendszer programok; hardvermegbízhatósági szoftverek; hardvertesztelő szoftverek;

karbantartás-előrejelző szoftver; karbantartó szoftver; rendszer- és rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek;

számítógép interfész berendezések, készülékek; számítógépes rendszert karbantartó és működtető számítógépes

szoftver; távdiagnosztikai szoftverek; adatbázisszerver-szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;

felhőhálózat-monitorozó szoftverek; számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; webalkalmazás- és

szerverszoftverek; webalkalmazás-szoftverek; szerverhez tartozó szoftverek; szerveroldali szoftverek; szoftverek

webszerverekhez; adatgyűjtő készülékek; adatgyűjtő berendezések; adattároló eszközök; adattároló eszközök és

hordozóeszközök; elektronikus naplók; kommunikációs berendezések; adatátviteli hálózatok; adatátvitelre

szolgáló készülékek; adatkommunikációs berendezések; adatkommunikációs hardverek; felhő alapú szerverek;

hálózat elérésére szolgáló szerver hardver; mobil adatközlő készülékek; vezeték nélküli vevőkészülékek;

adattárolók [szoftverek] számítógépes használatra; adatmegtekintő, -kijelző terminálok; autó navigációs

számítógépek; fedélzeti komputerek; fedélzeti számítógépek; számítógépes adatbázis szerverek; számítógépes

hardverek adatok távoli eléréséhez és továbbításához; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok

továbbításához; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok összeállításához; számítógépes hardverek

helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok feldolgozásához;

számítógépes hardverek helymeghatározási adatok terjesztéséhez; távoli mérőleolvasásra szolgáló számítógépes

készülékek; elektronikus navigációs és pozicionáló [helymeghatározó] készülékek és műszerek; elektronikus
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követőberendezések és -készülékek; elektronikus globális helymeghatározó rendszerek; fedélzeti elektronikus

rendszerek parkolási segítségnyújtáshoz; gépjármű-navigációs rendszerek interaktív kijelzővel; globális

helymeghatározó eszközök; gps adókészülékek; gps készülékek; gps navigációs eszközök; helyzetmeghatározó

készülékek; hordozható navigációs készülékek; járműkövető készülékek, berendezések; műholdas navigációs

készülékek; multimédiás navigációs rendszerek járművekhez; navigációs berendezések és műszerek; navigációs

berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök; navigációs készülék járművekhez

[fedélzeti számítógépek]; navigációs készülékek gépjárművekhez; vezérlőműszerek autók audio-video

navigációjához; vezetéstámogató fedélzeti elektronikus rendszerek szárazföldi járművekhez; adatgyűjtő

 készülékek, eszközök; adatrögzítő berendezések.

 42    Adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozásra

szolgáló rendszerek fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése;

adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás; adatfeldolgozó készülékek tervezése; adatfeldolgozó készülékek tervezése

és fejlesztése; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése;

adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; adatmigrációs szolgáltatások; adatok bevitelére, kiadására,

feldolgozására, kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek

fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; elemzési

szolgáltatások számítógépekkel kapcsolatban; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és helyreállítás;

információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; ipari folyamatok számítógépes

automatizálásával kapcsolatos kutatás; információtechnológiai projektvezetés; it-szolgáltatások menedzsmentje

[itsm]; kutatás az adatfeldolgozó technológia területén; műszaki folyamatok számítógépes automatizálásával

kapcsolatos kutatás; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógép perifériákkal kapcsolatos

tanácsadási és információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes

elemzés; számítógépes diagnosztikai szolgáltatások; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes rendszerek

és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; távoli kiszolgáló felügyelete;

vezeték nélküli adatátviteli készülékek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése

és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek programozása; adatbázis-szoftverek telepítése;

adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása; adatbázis-szoftverek telepítése, karbantartása és frissítése;

adatbázis tervezési szolgáltatások; adatbázisok fejlesztése; adatbázisok karbantartása; adatfeldolgozó programok

tervezése; adatfeldolgozó programok telepítése és aktualizálása; adatfeldolgozó programok összeállítása;

adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; firmware rendszerek tervezése és fejlesztése; firmware

telepítése; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; honlap- és weboldal

tervezés; navigációs rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek fejlesztése;

számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek

tervezése; számítógépes adatbázis-kezelő szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázisok tervezése;

számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes

szoftverfrissítés; számítógépes szoftverírás; szoftver adatbázisok frissítése; szoftver- és adatbázisrendszerek

fejlesztése, frissítése és karbantartása; útvonaltervező szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes hardverek

és szoftverek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; adatbázis szerver bérbeadása, bérlése;

adatbiztonsági szolgáltatások; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök

bérbeadása; adatfeldolgozó eszközök és számítógépek bérbeadása; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek

kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások; adatfeldolgozó rendszerek lízingelése; adathordozók bérbeadása,

kölcsönzése; adatközpont-létesítmények bérbeadása; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hardver és

szoftver bérbeadása; számítástechnikai eszközök biztosítása; számítógép hardver eszközeinek bérbeadása;

számítógépes hardverek és számítógépes perifériák bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hardverek és

szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; számítógépes hardverek és felszerelések, eszközök bérbeadása; szerverek

[webszerverek] bérbeadása; információs rendszerekkel kapcsolatos információk összegyűjtése;

adatbázis-rendszerek helyreállítása mások számára; adatbázisok helyreállítása; számítógépes adathelyreállítás;

adatok és számítógépes programok adatainak konvertálása [nem fizikai átalakítás]; adatok és számítógépes
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programok konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem

fizikai átalakítás; diagnosztikai berendezések és eszközök tervezése; diagnosztikai berendezések tervezése és

 fejlesztése.

 ( 111 )  232.825

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01486

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  GOLD LUMEN Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszer készítmények; illatosított púderek [kozmetikai használatra]; illatosított szappanok; testdezodorok

[illatszerek]; szilárd parfümök; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; kölnivíz; kozmetikai szerek; napolajok

[kozmetikumok]; bőrfrissítők; tisztítószerek háztartási használatra; tisztító krémek; levegőillatosító készítmények;

esszenciális olajok; masszázsolajak; nem gyógyhatású piperecikkek; sarokreszelő habkövek; körömágy

kondicionálók; kozmetikai szerek állatok számára; aromák [esszencia olajok]; tisztítószerek háztartási célokra;

szemüveglencse-tisztító oldatok; polírpapír; illatosított zacskók, tasakok; parfüm; fehérítő [színtelenítő] szerek

kozmetikai használatra; mosodai fehérítők; toalett szappanok; kozmetikai szappanok; tisztítószerek háztartási célú

felhasználásra; szappanpor; körömlakkok; körömerősítők; műkörmök; körömápoló készítmények; hajszeszek,

balzsamok, hajra való folyadékok; hajápoló készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajspray; samponok;

 hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kozmetikai szerek; nem gyógyhatású tisztító krémek.

9    MP3 lejátszók; kapcsolók, elektromos; fejhallgatók; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; akkumulátor- és

elemtöltők; akkumulátortöltők mobiltelefonokhoz; akkumulátortöltők laptop számítógépekhez; akkumulátortöltők

elektromos cigarettákhoz; tokok okostelefonokhoz; táblagép tokok; mobiltelefonok; táblagépek; táblagép

monitorok; számítógép képernyők, monitorok; számítógép billentyűzetek; számítógép memória eszközök;

mikroszámítógépek; személyi számítógépek; laptop számítógépek; tenyérszámítógépek; szemüvegkeretek;

digitális fényképkeretek; nagyítók, lupék [optika]; színházi látcsövek; távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; pormentes

üvegek; védőszemüvegek sportoláshoz; síszemüvegek; optikai üveg; tűzoltókészülék; adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó berendezések; számológépek; bankjegykiadó automaták [atm]; pénzérmével

működtetett szerkezetek; dvd tokok; digitális videolemez [dvd] felvevők; dvd-meghajtók; dvd-lejátszók;

cd-lejátszók; cd tokok; cd-rom-írók; cd-rom-meghajtók; írható (üres) cd-lemezek; videomagnók, képmagnók;

lemezjátszók; gépek faxküldéshez; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangok és képek továbbítására szolgáló

elektromos kábelek; határolók, limiterek [elektromosság]; elektromosságmérő berendezések; vezetékek,

elektromos; életmentő tutajok; kontaktlencse tárolók, tartók; kontaktlencsék; láncok cvikkerhez, csíptetős

szemüveghez; hordozható médialejátszók; multimédiás vetítők; szemüvegtokok; háromdimenziós szkennerek;

fényképezőgépek, kamerák; elektronikus naplók; tokok és táskák fényképészeti készülékekhez; tv-készülékek;

rádiókészülékek; hordozható rádiók; napszemüvegek; napszemüveg lencsék; napszemüvegtartó zsinórok; keretek

szemüvegekhez és napszemüvegekhez; súlymérő berendezések; távolságmérő, távmérő berendezések;

gazométerek [mérőműszerek]; lézerek mérési célokra; légszennyezettség-mérő készülékek; homokórák;

jelzőcsengők; led-es képernyők; tanító robotok; dekóderek televíziókészülékekhez; magnók [kazetták

lejátszásához]; üres videoszalagok; lejátszók optikai lemezekhez; relék, elektromos; erősítők; mikrochip kártyák;

sim-kártyák; memóriakártyák; kártyaolvasó készülékek, berendezések; fejvédő eszközök; védőszemüvegek;

elektronikus számológépek; multiplexerek; töltőállomások elektromos járművekhez; bébiőrök; füstjelző

berendezések; búvárruhák; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; pörgettyűs iránytűk; tengeri navigációs
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berendezések; meteorológiai műszerek; bőrnedvesség-elemzők, nem gyógyászati célokra; napfénymérők;

légsűrűségmérők, aerométerek; biomikroszkópok; dns-chipek; mikroszkóp-objektívek; vevőkészülékek globális

helymeghatározó rendszerekhez [gps]; fülhallgatók; nyomtatók számítógépekhez; fényképnyomtatók;

 fényképészeti lencsék; filmkamerák; filmfelvevő berendezések.

 14    Órák; szíjak órákhoz; karkötők, szíjak órákhoz; órarugók; óraláncok; óraüvegek; stopperórák; nemesfémek;

nemesfém ötvözetek; ékkövek; féldrágakövek; drágakő-bemutató dobozok; időmérő eszközök; óradobozok,

óratokok; zsebórák; mechanikus órák; sportórák; ékszerdobozok; dobozok nemesfémből; óraszíjak csatjai;

nyakkendőtűk; mandzsettagombok; nyakláncok [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; fityegők, díszek kulcskarikákhoz;

kulcstartók nemesfémből; medálok; nagy érmék, medalionok; karperecek és karkötők; karkötők [ékszerek];

 fülbevalók; ékszerláncok; dísztűk; kámeák [ékszerek]; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyutánzatok; függők.

 18    Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült bőröndök; bőrtáskák és bőrtokok; bőr pénztárcák; bőrtáskák;

bőröndök; újrahasznosítható bevásárlótáskák; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; válltáskák, tarisznyák;

retikülök, kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; strandtáskák; ernyők, esernyők; dobozok, tartók bőrből vagy

műbőrből; poggyász; irattáskák, aktatáskák; kulcstartó tokok; napernyők; korbácsok, ostorok; hámok;

lószerszámok; pórázok, szíjak állatok számára; műszőrme; félig kikészített szőrme; állatbőrök és irhák; üresen

árusított sminktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; kártyatartók

[bőráruk]; bankkártyatartók; textil bevásárlótáskák; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására; öltöny-, ing- és

 ruhaszállító táskák.

 25    Pulóverek, kötött pulóverek; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; övek [ruházat]; kötények [ruházat];

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; kalapáruk; pelerin, köpeny;

sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok; prémsálak

[szőrmék]; kabátok, dzsekik; hosszúnadrágok; talárok; szoknyák; ingek; lezser, hétköznapi ingek; pólóingek;

hosszú ujjú pulóverek; vízhatlan nadrágok; vízhatlan dzsekik; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák;

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; vállkendők; vállkendők, nagykendők;

zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas

kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;

kötött mellények; öltönyök; parkák; hálóköntösök, pongyolák; menyasszonyi ruhák; sárcipők, gumicsizmák;

 sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok.

  42    Ruhatervezés; anyagtesztelés.

 ( 111 )  232.826

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01154

 ( 220 )  2020.04.28.

 ( 732 )  Rollin Technologies Kft., Zalatárnok (HU)

 ( 740 )  Déri Huba, Zalatárnok

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Töltőállomások elektromos járművekhez.

  37    Elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások.

 ( 111 )  232.827

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00984

 ( 220 )  2020.04.07.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  PSORIBYE
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 ( 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; mesterséges intelligencia-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 )  232.828

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00852

 ( 220 )  2020.03.20.

 ( 732 )  INSTITUTO DE TURISMO DE ESPANA (TURESPANA), Madrid (ES)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetés, reklám; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók; a fenti szolgáltatások

 elektronikus médiában nyújtva, Spanyolország mint turisztikai célpont népszerűsítésével kapcsolatban.

 ( 111 )  232.829

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00819

 ( 220 )  2020.03.16.

 ( 732 )  UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó programok; applikációs szoftver; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek

felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; webalkalmazás- és szerverszoftverek; integrált

szoftvercsomagok; interaktív szoftverek; interaktív számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus

eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; szoftverek; programok okostelefonokhoz;

programok számítógépekhez; szoftver táblagépekhez; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások

mobil eszközökhöz; számítógépes szoftverplatformok; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszoftverek
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számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési szoftver platformok

 [szoftverek]; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.

 35    Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; kórházak adminisztratív menedzsmentje;

adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;

adatfeldolgozási szolgáltatások az egészségügy terén; adatkezelési szolgáltatások; adatrögzítés és -feldolgozás;

adatgyűjtési szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos

statisztikák összeállítása; elektronikus adatfeldolgozás; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok

összeállítása; személyi kórtörténeti kartotékok és iratok karbantartása; számítógépesített adatfeldolgozás;

 számítógépesített adatellenőrzés; számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása.

 42    Orvosi technológiákkal használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógép-programozás a gyógyászat területén; számítógépes programok fejlesztése laboratóriumi kísérletek

szimulálásához; számítógépes programok írása biotechnológiai alkalmazásokra; számítógépes programok írása

orvosi alkalmazásokhoz; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatátviteli vizsgálati eszközökkel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; diagnosztikai berendezések tervezése és fejlesztése; számítógépes

 információfeldolgozó rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok

szolgáltatásai; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások

 emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével.

 45    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos kockázatbecslési szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

 egészségügyi és biztonsági kockázatkezelés; dokumentumok biztonsági jelölése.

 ( 111 )  232.831

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00828

 ( 220 )  2020.03.17.

 ( 732 )  HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetés és reklámozás; internetes reklámozási szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; online reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó

dokumentumok elkészítése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások;

 reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára.

 41    Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és

 környezetvédelemmel kapcsolatban.

 42    Környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel

 kapcsolatban.

 ( 111 )  232.832

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00818

 ( 220 )  2020.03.16.

 ( 732 )  UD INFOPARK Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen

 ( 541 )  UD MED

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó programok; applikációs szoftver; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek

felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; webalkalmazás- és szerverszoftverek; integrált
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szoftvercsomagok; interaktív szoftverek; interaktív számítógépes szoftverek; kézi mobil digitális elektronikus

eszközökhöz és más szórakoztató elektronikai cikkekhez használt számítógépes szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; szoftverek; programok okostelefonokhoz;

programok számítógépekhez; szoftver táblagépekhez; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek és alkalmazások

mobil eszközökhöz; számítógépes szoftverplatformok; alkalmazásszerver szoftverek; alkalmazásszoftverek

számítási felhő alapú szolgáltatásokhoz; döntéshozatalt segítő szoftverek; együttműködési szoftver platformok

 [szoftverek]; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez.

 35    Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; kórházak adminisztratív menedzsmentje;

adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; adatfeldolgozáshoz kapcsolódó tájékoztató szolgáltatások;

adatfeldolgozási szolgáltatások az egészségügy terén; adatkezelési szolgáltatások; adatrögzítés és -feldolgozás;

adatgyűjtési szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; az egészségügyi ellátás igénybevételével kapcsolatos

statisztikák összeállítása; elektronikus adatfeldolgozás; orvosi kutatással kapcsolatos statisztikai adatok

összeállítása; személyi kórtörténeti kartotékok és iratok karbantartása; számítógépesített adatfeldolgozás;

 számítógépesített adatellenőrzés; számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása.

 42    Orvosi technológiákkal használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógép-programozás a gyógyászat területén; számítógépes programok fejlesztése laboratóriumi kísérletek

szimulálásához; számítógépes programok írása biotechnológiai alkalmazásokra; számítógépes programok írása

orvosi alkalmazásokhoz; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatátviteli vizsgálati eszközökkel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; diagnosztikai berendezések tervezése és fejlesztése; számítógépes

 információfeldolgozó rendszerek fejlesztésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; az interneten keresztül nyújtott orvosi információs szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok

szolgáltatásai; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; laboratóriumi elemzési szolgáltatások

 emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével.

 45    Egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos kockázatbecslési szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

 egészségügyi és biztonsági kockázatkezelés; dokumentumok biztonsági jelölése.

 ( 111 )  232.834

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00985

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  SOLTÉSZ Borbirtok Kft., Novaj (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; 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.

 ( 111 )  232.835

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00989
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 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Resdevco Ltd., Jerusalem (IL)

 ( 740 )  Dr. Kósa Apollónia, Budapest

 ( 541 )  Evaporend

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; szemápoló oldatok; szemöblítők, nem gyógyászati használatra.

5    Oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; szemápoló folyadékok, oldatok gyógyászati használatra;

szemcseppek; szemvizek; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; gyógyszerek szemészeti használatra;

készítmények szemészeti felhasználásra; szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; szemészeti

 készítmények; gyógyszeres szemöblítők.

 ( 111 )  232.836

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01151

 ( 220 )  2020.04.28.

 ( 732 )  VIBeauty Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyes Eszter, Budapest

 ( 541 )  VIB Vote for Inner Beauty

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők kozmetikai hatással.

 ( 111 )  232.837

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01150

 ( 220 )  2020.04.28.

 ( 732 )  Suvet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Marián Andor, Budapest

 ( 541 )  BOOKLY

 ( 511 )   35    Könyvek tagoknak való kiskereskedelmi eladására irányuló könyvklubszolgáltatások.

 ( 111 )  232.838

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00990

 ( 220 )  2020.04.08.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  PSORISMART

 ( 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; mesterséges intelligencia-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
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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 )  232.839

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01680

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  Utánpótlás Akadémia Kistext SE, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Kézilabdák; kifejezetten ritmikus sportgimnasztikában használt szalag; könyökvédők [sportcikkek];

ritmikus sportgimnasztikában használatos karika; röplabda játékhoz használt felszerelések; röplabdák;

sportcikkek; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; sportcikkekhez kialakított tokok; sportfelszerelés;

sportlabdák; sportoláshoz használt térdvédők; testedző berendezések; testedző eszközök; testvédők sportoláshoz;

 torna- és sporttermékek; tornaeszközök.

 41    Csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; diákok rekreációs, szabadidős

tevékenységekben való részvételének megszervezése; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; sport és fitnesz;

sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sportfoglalkozások szervezése nyári

táborokhoz; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének

megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás); sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és

kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

 sporttevékenységekhez, illetve rendezvényekhez.

 ( 111 )  232.840

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01501

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  Csathó Péter, Szajol (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  232.841

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01017

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  Szabó Dávid, Szolnok (HU)

 ( 541 )  Carbon Cleaner

 ( 511 )  37    Gépjárművek és az azokhoz tartozó motorok javítása és karbantartása; gépjárművek motorjainak javítása és

karbantartása; kétkerekű motoros járművek javítása vagy karbantartása; motorkerékpárok javítása és

karbantartása; motorok és hajtógépek karbantartása, szervizelése, beállítása és javítása; motorok tuningolása;

 gépkocsik motorjainak és hajtóműveinek tuningolása; gépjárművek motorjainak tuningolása.

 ( 111 )  232.842

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01689

 ( 220 )  2020.06.16.

 ( 732 )  Bajor László, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; oktatási célú kiállítások rendezése;

szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; kiállítások szervezése oktatási célokra; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú

kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások,

 bemutatók szervezése; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; tematikus parkok szolgáltatásai.

 42    Tudomány technológiai információnyújtás; szén-dioxid kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; tudományos információszolgáltatás; műszaki mérnöki

 tevékenység; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki szolgáltatások; termékfejlesztés.
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 ( 111 )  232.843

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 00910

 ( 220 )  2020.03.30.

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

 ( 740 )  Dr. Fejes Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Vidia

 ( 511 ) 5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek

 (herbicidek).

 ( 111 )  232.844

 ( 151 )  2020.11.17.

 ( 210 )  M 20 01015

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  Szőke Attila Norbert, Jászberény (HU)

 ( 740 )  Manhertz Ügyvédi Iroda, Pilisvörösvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

 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.

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

 ( 111 )  232.868

 ( 151 )  2020.11.18.

 ( 210 )  M 20 01197

 ( 220 )  2020.05.04.

 ( 732 )  Kaviczky-Prémium Kft., Érd (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  232.869

 ( 151 )  2020.11.20.

 ( 210 )  M 20 01068

 ( 220 )  2020.04.20.

 ( 732 )  BIPA SALES Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Vigh és Kemenes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok [nem

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

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

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

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

bőrfehérítő krémek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; cédrusolaj; cipészviasz (1); cipészviasz (2);

cipőkrémek; cipőkrémek, cipőfényezők; cipő viaszok, waxok; csillagánizs esszencia; csiszolókő; csiszolópapír

(1); csiszolópapír (2); csiszolópapír (3); csiszolóvászon (1); csiszolóvászon (2); csúszásgátló folyadékok

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

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

portalanítási célokra; dörzsölő szerek (1); dörzsölő szerek (2); ékszerész csiszolópor [vörös vas-oxid];

esszenciális citromolaj (1); esszenciális citromolaj (2); esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fajdbogyó olaj;

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

használatra; fehérítő szóda; fém-karbidok [csiszolószerek]; fényesítő szerek, fényező szerek; fényezőszerek

bútorokhoz és padlóhoz; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek (1);

fogkrémek (2); fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; fogprotézis polírozó készítmények;

folteltávolító, folttisztító készítmények; folyékony latex testfesték kozmetikai célokra; fürdősók nem gyógyászati

használatra; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek]; gerániol; gyémántpor [csiszolószer]; gyermekkozmetikai

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

hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; heliotropin; henna

[kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor, pipere célokra; hüvelyöblítő készítmények

személyes higiéniai vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; hüvelyöblítők személyi higiéniai vagy szagtalanítási

célokra; illatosított fa; illatszer készítmények; illóolajok, mint ételízesítők; intim lemosók személyi higiéniai

célokra, nem gyógyszeres; ionon [illatszergyártás]; iszapolt kréta [mészfesték]; ízesítők, aromák italokhoz

[illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok]; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan;

javelle-víz [vizes nátrium-hipoklorit]; jázminolaj; kékítő mosószerek; keményítő glazúr, máz mosáshoz;

keményítő mosodai, mosási célokra; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények borotválkozáshoz;

készítmények növények leveleinek csillogóvá tételére; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények];

kollagénkészítmények kozmetikai célokra; korund [csiszolószer]; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek

szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; kölnivíz ( 1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; köröm

csillám; körömdíszítő matricák; körömlakk lemosó; körömlakkok; krémek bőrökhöz; kréta tisztításra;

lábizzadásgátló szappanok; lakkeltávolító termékek, lakk lemosók (1); lakkeltávolító termékek, lakklemosók (2);

lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához;

leheletfrissítő lapocskák; lehelet frissítő spray; levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz;

mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra;

masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz;

mosodai áztatószerek; mosodai fehérítők; mosodai fényezőszer; mosodai készítmények;
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mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; mosószerrel impregnált

ruhák tisztításra; mosószóda tisztításhoz; műkörmök; műszempillák; nád diffúzorok légfrissítőkhöz; naptejek;

napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nátronlúg, mosószóda; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok;

nem gyógyhatású fürdőkészítmények; neutralizálók tartóshullámhoz [dauerhez]; olajok kozmetikai célokra;

olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra;

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; padlóviasz eltávolítók [súrolószerek]; parfümök;

parfümvizek, illatosított vizek; parkettviasz; petróleumzselé kozmetikai célokra; pézsma [illatszer]; polírozó,

fényesítő krémek; polírozó készítmények; polírozó kövek (1); polírozó kövek (2); polírozó viasz; polírpapír;

potpurrik; ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műhajak rögzítéséhez; ragasztószerek

műszempillákhoz; rózsaolaj; rozsdaeltávolítók; ruhaillatosító zacskók, tasakok; rúzstokok; samponok;

simítószerek [keményítés]; smink; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminktermékek; súroló

oldatok; szabó viasz; szafrol; szájvizek, nem gyógyászati célra; szakáll színezők; szappan (1); szappan (2);

szappanfa kéreg mosáshoz; száraz samponok; szárítószerek mosogatógépekbe; szélvédő tisztító folyadékok;

szemöblítők, nem gyógyászati használatra; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2); szempillaspirál;

szilícium-karbid [csiszolószer]; színélénkítő vegyszerek háztartási használatra [mosás]; színeltávolító

készítmények (1); színeltávolító készítmények (2); színezékek pipere használatra; színvesztést megelőző

mosólapok; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítő készítmények; tapétatisztító szerek, készítmények; terpének

[esszencia olajok]; terpentinolaj zsírtalanításra; terpentin zsírtalanításhoz; testfestékek (kozmetikumok); textíliák

színének élénkítésére szolgáló szappanok; textilpuhító szerek mosáshoz; timsók [vérzéscsillapítók] (1); timsók

[vérzéscsillapítók] (2); tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; tisztítószerek háztartási használatra;

tisztító tejek kozmetikai használatra; tömjénrudak; tripoli kő polírozáshoz; üvegszövet [csiszolóanyag]; vatta

kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;

vegytisztító készítmények; viasz parkettához; virágkivonatok [illatszerek]; vízkőeltávolító készítmények

háztartási célokra; vulkáni hamu tisztításra; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra;

 zsírtalanítók, nem gyártási folyamatokhoz.

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); acaipor étrend-kiegészítők; acetátok gyógyszerészeti célokra;

akonitin; albumin étrendkiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati célokra; albumintartalmú

készítmények gyógyászati célokra; aldehidek gyógyszerészeti célokra; algicidek; alginát étrendkiegészítők;

alginátok gyógyszerészeti célokra; alkáli-jodidok gyógyszerészeti célokra; alkaloidok orvosi, gyógyászati

célokra; állatgyógyászati készítmények; állatok fürdetésére szolgáló készítmények [rovarirtók]; állatpelenkák;

aloe vera készítmények gyógyszerészeti célokra; altatószerek; alumínium-acetát gyógyszerészeti célokra;

aminosavak állatorvosi célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; angosztúra kéreg orvosi, gyógyászati

használatra; antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; antibiotikumok; antikriptogám készítmények;

antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiparazita készítmények; antiparazita nyakörvek állatoknak; antiszeptikus

vatta; anyarozs gyógyszerészeti célokra; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; aszeptikus vatta; asztma elleni tea; atkairtó szerek;

átültetendő szervek [élő szövetek]; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bakteriális

mérgek; bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti

használatra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; barnító

tabletták; bébiételek (1); bébiételek (2); bedörzsölő szerek; befecskendezhető bőrfeltöltő; biocidok; biológiai

diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai készítmények

orvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra;

bizmut készítmények gyógyszerészeti célokra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti célokra; borkő gyógyszerészeti
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célokra (1); borkő gyógyszerészeti célokra (2); borogatások; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek;

bőrkeményedés elleni készítmények; bróm gyógyszerészeti célokra; bronchodilatátor készítmények; búzacsíra

étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként történő használatra; cellulóz-észterek gyógyszerészeti célokra;

cellulóz-éterek gyógyszerészeti célokra; cement állatok patáinak kezelésére; cigarettaként elszívható

gyógynövények gyógyászati használatra; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; cukor gyógyászati célokra;

csíraölő [fertőtlenítő] szerek; csontcement sebészeti vagy ortopédiai célokra; csukamájolaj; dendrimer alapú

polimerekből készült gyógyszerészeti kapszulák; dezodorok, nem emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok

ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények;

diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; diasztáz gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; digitalin; dohánykivonatok

[rovarirtó szerek]; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; dohányzásról való leszokás

segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra (1); édesgyökér gyógyszerészeti célokra (2); édeskömény gyógyászati célokra; egérirtó

szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; egészségügyi fehérneműk (1); egészségügyi

fehérneműk (2); egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; eldobható pelenkázóalátétek

babáknak; eldobható úszópelenkák csecsemők számára; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő

tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; előretöltött fecskendők gyógyászati

használatra; élő szövetből álló csontközkitöltők; élő szövetből álló sebészeti implantátumok; elsősegély dobozok,

feltöltve; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; enzimek állatorvosi célokra; enzimek gyógyászati

célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra; erjesztőszerek

gyógyszerészeti célokra; erősítő szerek [gyógyszerek]; érzéstelenítők, anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti

célokra; éterek gyógyszerészeti célokra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára;

étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; étvágycsökkentő

tabletták, gyógyszerek; eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; ezüst-nitrátos

pálcák, lápiszpálcák; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra; fagydaganat elleni készítmények;

fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti célokra; fejfájás-csillapító stiftek; fejőzsír; fenol gyógyszerészeti

használatra; féreghajtók, anthelmintikumok; féregirtó szerek; fertőtlenítő szappanok; fertőtlenítőszerek;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek kémiai

WC-khez; filoxéra kezelésére szolgáló vegyszerek; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra;

fogamzásgátló szivacsok; fogászati amalgámok; fogászati aranyamalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati

lakkok; fogászati masztixok (1); fogászati masztixok (2); fogászati mintázó anyagok; fogsorragasztók; fogtömő

anyagok; fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó tabletták; formaldehid gyógyszerészeti célokra; foszfátok

gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti célokra; fumigációs készítmények gyógyászati célokra;

fumigációs pasztillák; fürdősók gyógyászati célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai

vagy gyógyászati célokra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; galluszsav gyógyszerészeti

célokra; gázok orvosi, gyógyászati célokra; glicerin gyógyászati célokra; glicerofoszfátok; glükóz

étrend-kiegészítők; glükóz gyógyászati célokra; gombaölő szerek [fungicidek]; goulard-víz, gulárvíz; guajokol

gyógyszerészeti célokra; gumi fogászati használatra; gumigyanta gyógyászati célokra; gumi gyógyászati célokra;

gurjum balzsam gyógyászati célokra; gyógyanyagokat tartalmazó samponok; gyógyászati célokra adaptált italok;

gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított

hús; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

állateledel; gyógyhatású fogkrém; gyógyhatású fürdőkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek,

készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények;

gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszappanok; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyszerek fogászati

használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra;

gyógyszeres fogkrémek; gyógyszeres masszázsgyertyák; gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszeres

samponok kisállatoknak; gyógyszeres száraz samponok; gyógyszeres szemöblítők; gyógyszerészeti készítmények

(1); gyógyszerészeti készítmények (2); gyógyszerészeti készítmények bőrápoláshoz; gyógyszertartó dobozok,
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hordozható, feltöltve; gyógyszervegyészeti készítmények; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy

gyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra; gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngypor

gyógyászati célokra; hajkrémek gyógyászati használatra; halliszt gyógyszerészeti célokra; hashajtók (1);

hashajtók (2); hashajtók (3); hematogén szerek; hemoglobin; hidrasztin; hidrasztinin; hidrogén-peroxid

gyógyászati használatra; higanytartalmú kenőcsök; hólyaghúzó szerek; hormonok gyógyászati használatra;

húgyúti bántalmak elleni készítmények; hűtőspray-k gyógyászati célokra; hüvelyöblítők egészségügyi célokra;

hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; idegerősítő szerek; immunerősítők; inkontinencia pelenkák; ír

moha gyógyászati használatra; iszapfürdőkhöz iszap (gyógyhatású-); izotópok gyógyászati használatra; izzadás

elleni szerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jodoform;

jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; káliumsók gyógyászati használatra; kalomel [gombaölő szer]; kámforolaj

gyógyászati célokra; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; kannabisz gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati

célokra; kapszulák gyógyszerekhez; karbolineum [antiparazitikum]; kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; kasu gyógyszerészeti célokra; kazein étrendkiegészítők; keményítő diétás vagy gyógyszerészeti

használatra; kémiai fogamzásgátlók; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kendők gyógyszeres

folyadékokkal átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kenőcsök leégésre; kénrudacskák fertőtlenítésre;

kénvirágok gyógyszerészeti célokra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális aktivitás

csökkentésére; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; kiegészítő szerek [adjuvánsok] orvosi,

gyógyászati célokra; kininfa gyógyászati használatra (1); kininfa gyógyászati használatra (2); kinolin gyógyászati

célokra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra; kloroform; kokain; kollagén gyógyászati célokra; kollódium

gyógyszerészeti célokra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti

használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra; kontaktlencse tisztító készítmények; korhadást okozó

gombák elleni készítmények; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kőrisbogárpor;

kötözőgéz; kötszerek; kötszer, mullpólya, sebkötő géz; közegek baktériumtenyészethez; kreozot gyógyszerészeti

célokra; kristályos kandiscukor gyógyászati használatra; kroton kéreg; kúpok (végbél- vagy hüvely-); kuráre;

kutya mosdatószerek [rovarirtók]; kvasszia gyógyászati használatra; lábizzadás elleni szerek; lakmuszpapírok

orvosi célokra; lárvairtó szerek; lázcsillapítók; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra;

légtisztító készítmények; légyfogó papír; légyfogó ragasztók; légyirtó készítmények; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmag gyógyszerészeti célokra; lenmagliszt gyógyszerészeti célokra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő

szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti célokra; magnézium-oxid gyógyszerészeti használatra; maláta

gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra;

mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra; marószerek gyógyszerészeti célokra; masszázsgélek gyógyászati

használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyszerészeti használatra; melltartóbetét szoptatáshoz;

menstruációs betétek; menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú készítmények

gyógyszerészeti használatra; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; mikroorganizmus kultúrák orvosi és

állatgyógyászati használatra (1); mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra (2); mintázó

viasz fogászati használatra; moleszkin gyógyászati használatra; molyirtó papír; molytalanító készítmények;

morzsikapor; mustár borogatások; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati használatra;

nadrágpelenkák babáknak (1); nadrágpelenkák babáknak (2); narkotikumok; nátriumsók gyógyászati használatra;

nedvszívó vatták; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; növényi gyökerek, orvosi használatra; növényi

kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; nyugtatók;

oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; oldatok

kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ópium; ópiumszármazékok; opodeldok; organoterápiás

készítmények; orvosi alkohol (1); orvosi alkohol (2); orvosi kötszerek; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

oxigén fürdők; oxigén gyógyászati használatra; őssejtek állatgyógyászati használatra; őssejtek gyógyászati

használatra; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő szerek; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra (1);

pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra (2); patkánymérgek; pattanások kezelésére szolgáló készítmények;

pektin gyógyszerészeti használatra; penész elleni vegyi készítmények; pepszinek gyógyszerészeti használatra;

peptonok gyógyszerészeti használatra; piócák gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; porcelán
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fogászati protézisekhez; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; protein

étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; quebracho gyógyászati használatra; radioaktív

anyagok gyógyászati használatra; radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; rádium gyógyászati

használatra; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; rágógumi gyógyászati célokra;

reagenspapír állatorvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; ricinusolaj gyógyászati

célokra; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó hatású állatsampon; rovarirtó szerek;

rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó anyaggal átitatott karkötők; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztók;

rovarriasztó szerek kutyáknak; savak gyógyszerészeti célokra; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti ragasztók;

sebszivacsok; sebtapaszok; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; sperma mesterséges

megtermékenyítéshez; sterilizáló készítmények; szájöblítők gyógyászati célokra; szarvasmarha lemosására

szolgáló szerek [rovarirtók]; szasszaparilla gyógyászati használatra; székrekedés enyhítésére szolgáló

gyógyszerek; szemölcseltávolító tollak, stiftek; szemtapaszok gyógyászati célokra; szemvizek; szérumok;

szérumterápiás gyógyszerek; szexuális síkosítószerek; szexuális stimuláló gélek; szikkatívok [szárító anyagok]

gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti célokra;

szorítókötések, borogatások; szőlőbetegségek kezelésére szolgáló vegyszerek; szteroidok; sztrichnin;

szulfonamidok [gyógyszerek]; talajfertőtlenítő készítmények; tamponok; tápanyagok mikroorganizmusok

számára; táplálékkiegészítők; tárnics, encián gyógyszerészeti célokra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti

használatra; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tejpor csecsemőknek (1); tejpor csecsemőknek (2);

tengervíz gyógyfürdőhöz; terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti használatra;

terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; tetű elleni kezelésre szolgáló készítmények [tetűirtó szerek]; tetűirtó

samponok; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati

célokra; töltött oxigénpalackok gyógyászati célokra; tyúkszemirtó szerek; tyúkszem védő gyűrűk lábra (1);

tyúkszem védő gyűrűk lábra (2); újrahasználható babapelenkák úszáshoz; vakcinák [oltóanyagok]; vállcsontok

sebészeti célokra; vatta gyógyászati célokra (1); vatta gyógyászati célokra (2); vattapálcikák gyógyászati célokra;

vazelin gyógyászati használatra; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; vegyi készítmények orvosi,

gyógyászati célokra; vegyi készítmények terhesség megállapítására; vegyi vezetők elektrokardiográfiai (EKG)

elektródákhoz; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérplazma; vérzéscsillapító készítmények; vérzéscsillapítók

gyógyászati használatra; vérzéscsillapító rudak; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; zselatin (2); zsírok

 állatgyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra.

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

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

szolgáltatások (1); állatápolási szolgáltatások (2); állategészségügyi szolgáltatások; állatok bérbeadása kertészeti

célra; állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

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

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

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

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

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

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

kívüli mesterséges] megtermékenyítési szolgáltatások; kábítószerfüggő betegek rehabilitációja; kaptárak

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

kertészeti szolgáltatások (1); kertészeti szolgáltatások (2); kiropraktika; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;

konzultáció a szőlőművelés területén; kórházak; koszorúkészítés; közfürdők higiéniai célokra; látogató ápolói

szolgáltatások; manikűr; masszázs; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; mezőgazdasági eszközök

kölcsönzése; mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti féregirtás; növénytermesztés; optikusok

szolgáltatásai; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi

elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi
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szűrővizsgálatok; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók utókezelésére (1); otthonok

lábadozók utókezelésére (2); pázsitgondozás; plasztikai sebészet; pszichológus [szolgáltatások]; sminkesek,

sminkmesterek szolgáltatásai; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szauna szolgáltatások,

szauna felszerelések biztosítása; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; szőlőművelési szolgáltatások;

szülésznői szolgáltatások; kertész-szolgáltatások; tájtervezés; távgyógyászati szolgáltatások; terápiás

szolgáltatások; testékszerek felhelyezése; tetoválás; törökfürdők; trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok

légi és felszíni szétszórása; újraerdősítési szolgáltatások; vérbanki szolgáltatások; virágkötészet; vízművelési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.870

 ( 151 )  2020.11.18.

 ( 210 )  M 20 01203

 ( 220 )  2020.05.04.

 ( 732 )  EPS-Connect International ZRT., Budapest (HU)

 ( 541 )  Smartzilla

 ( 511 ) 9    Okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások; szoftverek okosszerződésekhez; okosgyártás

szoftverek; szoftverek okosváros-alkalmazások tervezéséhez, integrálásához és optimalizálásához;

számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való használatra kialakított perifériák; okos ajtózárak; okoslakatok;

okoszárak; okos távolságrögzítők; okos gyártórendszerek vezérlésére szolgáló berendezések; okosszemüvegek;

 töltők okostelefonokhoz; vezeték nélküli töltők okostelefonokhoz; okoshangszórók.

  12    Egyensúlyozós elektromos rollerek; egyensúlyozós egykerekű elektromos rollerek; motoros kerékpárok.

 ( 111 )  232.871

 ( 151 )  2020.11.18.

 ( 210 )  M 20 01380

 ( 220 )  2020.05.21.

 ( 732 )  FHCP Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Koszorús Jenő, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Instant kávé.

 ( 111 )  232.873

 ( 151 )  2020.11.18.

 ( 210 )  M 20 01379

 ( 220 )  2020.05.21.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  ( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

A rovat 96 darab közlést tartalmaz. 
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