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 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák, ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők, áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók;

biztonsági övék, hevederek nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek

[kódoló eszközök]; biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz;

bőrvastagságmérő készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok,

búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók;

CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások

elektromos vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek];

csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető

berendezések]; cseppentők mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez;

dekompressziós kamrák; demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők;

derékszögű vonalzók méréshez; derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra;

detektorok; diafragmák [akusztika]; diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos

berendezésekhez; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia];

digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális

személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők;

díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások

[elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok

[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző

háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek,

akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos
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érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos

kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos

kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos

konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos

veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső;

elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben

lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák;

elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek

állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem

robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások,

elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák

[elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok

televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző

készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók

elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok

[felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző

berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális

kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti

diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok;

fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló

készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók;

fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek

megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és

fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő

transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó

készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászat! gyakorló fejek

[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszámszabályozók

lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos

elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok

(1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző

berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló

eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás

csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek;

hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló

készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök hangreprodukáló készülékek;

hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok hangszedő karok lemezjátszókhoz;

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

hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós

szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2);

határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró]

készülékek; higanyos libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható

médialejátszók; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek;

hőmérsékletszabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri

chipek; integrált áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős

terminálok; interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs
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készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések;

iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések;

játékszoftverek; jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák;

jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez;

kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság];

kapcsolók, elektromos kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok katódos rozsdavédő készülékek, berendezések;

kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek kemencék laboratóriumi használatra;

kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek keretek diapozitívekhez; kézi

adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz;

kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító

karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k

[audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók;

korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes;

köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések

[jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító

készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra;

kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED]; laboratóriumi

centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek,

tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop

számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető grafikák

mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek, lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalagegységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső

mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 24. szám, 2020.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2939



nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívak

[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi); operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai

karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak

[üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók

[fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek;

ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek;

pitot-csövek; planiméterek, területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós

mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek;

rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós

személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok

[elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok;

részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi

célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak

elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra;

röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra; savmérők, acidiméterek

akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő

műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők, sófokolók; sötétkamrák

[fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötét üveg, lemez keretei [fényképészet]; speciális

laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok;

stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő

készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések, elektromos; szabászat!

mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver;

számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek];

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

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;

számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek;

számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória eszközök; számlálók, mérőműszerek;

számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet]; szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők;

szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szeifi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,

anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek; szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1);

szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és

vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [ÖLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok;

szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez;

szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező

műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid

szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők

[mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép

tokok; tachométerek; tanító robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos

tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek,

látcsövek [kétcsövű]; távirányító készüiékek; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók;

távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő

berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];

telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs

készülékek ékszerek formájában; teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok;
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térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek

nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszintmérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító

jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére;

villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek;

visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek;

vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók;

vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1);

zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek;

 zsinórok csiptetős szemüveghez.

 16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali alátétek, tányéralátétek papírból; asztali futók papírból; asztali

iratrendező tálcák; asztali könyöklők; asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák,

fénykép metszetek; bankjegyek; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák (1);

bélyegzőpárnák, festékpárnák (2); bélyegző [pecsét] tartó dobozok; bélyegzőtartók (1); bélyegzőtartók (2);

bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos vizsgálatokhoz [oktatási

anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok [papíráruk]; buborékfólia (műanyag

-) csomagoláshoz; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;

ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekkkönyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag

keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból vagy

kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű

vonalzók rajzoláshoz (1); derékszögű vonalzók rajzoláshoz (2); diagramok; dossziék [papíráruk] (1); dossziék

[papíráruk] (2); ecsetek (1); ecsetek (2); egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék

papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák; értesítő kártyák;

érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók

[papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;

festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); folyóiratok; formák modellező agyagokhoz
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[művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz

vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák, nem

játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú vonalzók,

térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták; hirdetőtáblák

papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír; írásminták;

iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek borítékok

lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai kapcsok,

iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek (1); irodai lyukasztógépek (2); irodai nedvesítők; irodaszer

szekrények; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos;

írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok (1); írógépszalagok, festékszalagok (2); írókészletek [papíráruk];

írókréta; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek

[papíráruk]; javítófolyadékok [irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták

[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós

matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,

kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,

levelezőlapok; képregények; kézikönyvek [útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok;

könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; könyvkötő

berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő szövetek; könyvlaprögzítők;

könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók; kromolitográfiák; laminálok

irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró

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

kréta; lyukkártyák Jacquard szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk;

másológépek, duplikátorok; metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta;

modellező viasz, nem fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra;

műanyagok modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek;

naptárak; névbadgek [hivatali kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1); noteszok (2);

nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem textilből; nyomdai betűk (1); nyomdai betűk (2); nyomtatott

kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák

rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil

[írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák [íráshoz] (1); palatáblák [íráshoz] (2);

palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők; papírból

készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászcímkék; papírból készült szűrőanyagok;

papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír felvevőgépekhez;

papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz;

papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalagok vagy

lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők;

papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy

műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati

eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; pauszmásolatok

(1); pauszmásolatok (2); pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek (1); pecsétbélyegek (2); pecsétbélyegek

(3); pecsételő anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek;

poszterek; prospektusok; radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra (1); ragasztók irodai és otthoni célokra

(2); ragasztók irodai és otthoni célokra (3); ragasztók irodai és otthoni célokra (4); ragasztószalag-adagolók

[irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (1); ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra (2); ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra (3); rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok (1); rajzok

(2); rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok [papíráruk];

sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők;
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söröskorsó alátétek; stencilek ételek és italok dekorálásához; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani

táblázatok; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai

felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes

olajnyomatok; szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani

metszetek [oktatási eszközök]; szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,

berendezések]; tervrajzok; tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és tolltartó

állványok (3); tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; tollhegyek;

tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolltörlők; többmásolatos papírok [írószer];

töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tuskihúzók;

tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő

[irodaszerek]; ujjvédők [irodai cikkek]; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok; útlevéltartók;

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

virágcserépburkolók papírból; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; viszkózlapok,

lemezek csomagolásra; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír; vonalkód szalagok;

vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók csomagolásra

papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő

 üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 21    Acélgyapot tisztításhoz; aeroszol adagolók, nem gyógyászati használatra; agyagedények; akváriumfedők;

akváriumok (szobai); állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; állványok

hordozható babakádakhoz; alomtálcák házi kedvenceknek; aromaolaj párologtatók, a nádból készült párologtatók

kivételével; asztaldíszek; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; asztali ecet- és olajtartók (1); asztali ecet-

és olajtartók (2); asztali füstelszívó; asztali késtartók; asztali szalvétatartók; autómosó kesztyűk; baromfigyűrűk;

bébifürdőkádak, hordozható; beltéri terráriumok [növénytermesztéshez]; beltéri terráriumok [viváriumok];

bontófésűk; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők; borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs

tartók; borsdarálók, kézi; borstartók; bögrék, korsók; bőr fényesítéshez; búvárszivattyúk, plungerek eldugult

lefolyók tisztítására; cégtáblák, információs táblák porcelánból vagy üvegből; címkék dekantálókhoz;

cipőfényező készülékek, nem elektromos; cipőgombolók; cipőkanalak; cipőkefék; cukorfogók [csipeszek];

cukorkásdobozok; cukortartók; cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos; csajkák, katonai

evőcsészék; csepegtetőedények; cseppegtetők háztartási célokra; csészealjak; csészék; csizmahúzók; csövek és

hegyek süteménydíszítéshez; darálók háztartási használatra, kézi; dekantálók; demizsonok, üvegballonok;

dezodoráló szerek személyes használatra; dézsák; diótörők; dobozok üvegből; dörzsölőeszközök [kefék];

dörzsszivacsok bőrradírozáshoz; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; dugók üvegből, üvegdugók;

edényáruk; edények, fazekak; edényfogók és -alátétek; edényfogó kesztyűk; edénymosó kefék; egérfogók (1);

egérfogók (2); éjjeliedények; eldobható tányérok; elektromos kefék, a géprészek kivételével; elektromos

rovarcsapdák; enyvesfazekak; ételburák; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek; étlaptartók;

evőpálcikák (kínai -); fagylaltadagoló kanalak; fazekasáruk; fazékfedők; fedeles kupák, fedeles fémkupák; fejek

elektromos fogkefékhez; felfújható babakádak; felmosófej-kifacsarós vödrök; felmosórongyok; felmosó vödör

kicsavaróval; fémedények fagylalt és jeges italok készítéshez; fém súrolópárnák; festett üvegáru; fésűk; fésűk

állatoknak; fésűk (elektromos); fésűtartók; fogkefék; fogkefék (elektromos); fogpiszkálók; fogpiszkálótartók;

fogselyem; fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai

használatra; forgatható ruhaszárítók; forgatható tálca asztalra; forgó mosógépsorok; főzőedények; főzőeszközök,

nem elektromos; fűszertartó szettek; grillállványok; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; grillkesztyűk; gumibetétes

kézi ablaklehúzók tisztításhoz; gyapjúhulladék tisztításhoz; gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartók;

gyertyatartó üvegedények [tartók]; gyümölcsprések, nem elektromos, háztartási használatra; gyűrűk madaraknak;

habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem mikrohullámú sütőkhöz; háztartási eszközök, kis méretű;

háztartási hamurosták; háztartási keverőgépek, nem elektromos; háztartási szűrők; hordozható hűtőtáskák, nem

elektromos; hot pot [gyorsfőző edények, nem elektromos]; hőszigetelt tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt

tartályok italokhoz; hőszigetelt tartályok, konténerek; húslocsoló pipetták; huzatok vasalódeszkákra;
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hűtőpalackok; hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; italkiöntők; itatóvályúk; ivóedények;

ivókürtök; ivópalackok sportoláshoz (1); ivópalackok sportoláshoz (2); izotermikus táskák; jászlak állatoknak;

jegesvödrök, hűtővödrök; jégfogó csipeszek; jégkockaformák; kancsók; kaspók, nem papírból; kátránykenő

kefék, hosszú nyéllel; kávédarálók, (kézi); kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos;

kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek; kefegyártáshoz használt anyagok; kefék; kefék lámpaüvegekhez;

kefék tartályok tisztítására; keksztartók; kenőecsetek; kenyérkosarak, háztartási célokra; kenyértartók;

kenyérvágó deszkák; kerámiák háztartási használatra; kertészeti kesztyűk; kerti öntözők; kesztyűk fényesítéshez;

kesztyűk háztartási használatra; kesztyűtágítók; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; keverőkanalak

[konyhai eszközök]; kézi habverők, nem elektromos, háztartási használatra; kézi keverőpalackok [koktél shaker];

kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; koktélkeverők; kompótos tálka; konnektorba dugható szúnyogriasztó

párologtatók; konyhai darálók, nem elektromos; konyhai dobozok, tárolók; konyhai dörzsik; konyhai eszközök,

kis méretű (1); konyhai eszközök, kis méretű (2); konyhai fogókesztyűk; konyhai vágódeszkák; kosarak

háztartási használatra; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetek; kozmetikai eszközök; kozmetikai kompakt púderek;

kozmetikai spatulák; körömkefék; kristályok [üvegáruk]; kvarcüvegrostok, nem textilipari használatra;

lábujjelválasztó szivacsok pedikűrözéshez; lapátkák háztartási használatra; lapátkák, merőkanalak háztartási

célokra; légycsapók (1); légycsapók (2); lemezek tej kifutásának meggátlására; levesestálak; likőrös készletek;

locsolókannák, öntözőkannák; lókefék; lószőr kefekészítéshez; madárfürdők; madárkalitkák; majolika;

malacperselyek; medencék [tartályok]; mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből; merőkanalak;

merőkanalak bor kitöltéséhez; merőkanalak borok kitöltéséhez; morzsatálcák; mosdószivacsok, szivacsok

mosakodáshoz; mosdótálak, lavórok; mosódeszkák; mozsarak konyhai használatra; mozsártörők konyhai

használatra; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; műtojások; nadrágvasalók,

nadrágakasztók; nem elektromos autoklávok főzéshez; nem elektromos ételpárolók; nem elektromos, konyhai

darálók; nem elektromos kukták; nem elektromos kuszkuszfőző edények; nem elektromos ostya-gofrisütők; nem

elektromos tajine edények; nem elektromos tésztakészítők háztartási használatra; nyakkendőprések; nyeles

agyaglábasok; nyeles lábasok; nyélre erősített felmosórongyok; olajsütők, nem elektromos; olvasztott kvarc

[félkész termék], nem építéshez; opálüveg (1); opálüveg (2); öntőformák [háztartási eszközök];

öntözőberendezések; öntözőfejek locsolókannákhoz; öntözők virágok és más növények locsolásához;

palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; pamuthulladék tisztításhoz; papírkosarak; papírtálcák

háztartási használatra; papírtányérok; papírtörölköző adagolók; parfümpermetezők, illatszerpermetezők;

párologtatók; perselyek; piknik kosarak edénykészlettel; piperetáskák, neszesszerek; pipetták [borkóstoláshoz];

poharak papírból vagy műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; polírozó, fényesítő anyagok, a

papír, a kő és készítmények kivételével; polírozó gépek és eszközök, nem elektromos, háztartási használatra;

porcelándíszek; porcelánok; porcelán tálcák; porított üveg dekorációs célra; porolók; porrongyok; portalanító

készülékek, nem elektromos; portörlő rongy; portörlő tollseprűk; púderpamacsok; reszelők konyhai használatra;

rosták [háztartási eszközök] (1); rosták [háztartási eszközök] (2); rovarcsapdák; ruhacsipeszek; ruhafeszítők;

ruhaszárító állványok; sajtharangok; salátacsipeszek; salátás kanalak; salátástálak; sámfák [tágítók] (1); sámfák

[tágítók] (2); seprűk; seprűnyelek; serpenyők; sertéssörte kefekészítéshez; síküveg [nyersanyag]; sminkeltávolító

termékek; sminkszivacsok; sodrófák, nyújtófák háztartási használatra; sószórók; söröskancsók; sörték kefékhez;

spicckanalak [konyhai eszközök]; süteményformák; sütő alátétek; sütőformák, süteményszaggatók;

szájzuhanyok; szalvétatartók; szappanadagolók; szappantartók (1); szappantartók (2); szarvasbőr tisztításhoz;

szemeteskukák; szemöldökkefék; szempillakefék; szempilla kefék; szivacsok háztartási használatra; szivacsos

lábujjszétválasztók pedikűrözéshez; szivacstartók; szívószálak; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy

üvegből (1); szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből (2); szódásszifonok; szórófejek

öntözőcsőhöz; szőnyegporolók, prakkerek; szőnyegseprők; szöszeltávolítók, textilborotvák elektromos vagy nem

elektromos; szöszeltávolítók, textilborotvák, elektromos vagy nem elektromos; tálak aromaolajok párologtatására;

tálalátétek [asztali eszközök]; tálcák háztartási használatra; tálcák papírból, háztartási használatra; tányéralátétek,

nem papírból vagy textilből; tányérok; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; tea cozy

[teáskanna melegítő]; teafilter-tartók; teafőző tojások; teásdobozok; teáskannák; teáskészletek [terítékek];
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teaszűrők; termoszok; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók; textilből készült vödrök;

tisztítóeszközök, kézi működtetésű; tisztítókóc; tisztítópárnák, súrolószivacsok; tisztítórongyok; toaletteszközök;

toalettkefék, WC-kefék; toalettpapír-tartók (1); toalettpapír-tartók (2); tojás szétválasztók háztartási célokra, nem

elektromos; tojás szétválasztók, nem elektromos, háztartási használatra (1); tojás szétválasztók, nem elektromos,

háztartási használatra (2); tojástartók; tortalapátok; tortillanyomók, nem elektromos [konyhai eszközök];

tölcsérek; törlőkendők fényezéshez; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; tükörtojás sütőformák;

újrahasználható jégkockák; újrahasználható szilikon ételfedők; urnák; uzsonnás dobozok; üresen árusított

csepegtetők kozmetikai célokra; üstök, katlanok; üstök, nem elektromos; üvegampullák [tartályok]; üvegáru

italokhoz; üveg, beépített vékony elektromos vezetékekkel; üvegedények, demizsonok [folyadék szállítására];

üvegek; üvegek [tárolóedények]; üveg járműablakokhoz [félkész termék]; üvegmozaikok, nem építési célra; üveg

nyers vagy félig megmunkált állapotban, az építési üveg kivételével; üvegpalackok [tartályok]; üvegrostfonál,

nem textilipari használatra; üvegszál nem szigeteléshez vagy textilipari használatra; üvegszál nem szigetelési

célra vagy textilipari használatra; üvegtálak; üveggyapot, nem szigetelési célra; vajtartó burák; vajtartók; vályúk;

vasalóállványok; vasalódeszkák; vázák; viaszkefék sílécekhez; viaszpolírozó készülékek, nem elektromos;

virágállványok [virágok elrendezésére]; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök; zárak fazékfedőkhöz;

 zománcozott üveg, nem építkezéshez; zöldségestálak.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot

nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; boák

[nyakbavalók]; bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik;

bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok;

cipősarkak (1); cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák;

facipők; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat];

hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők,

zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (3);

hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek;

izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; japán kimonók; jelmezek;

jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap

vázak; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek,

plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;

míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr

ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; orárion

[egyházi ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; övék [ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat;

papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övék [ruházat]; pizsamák; pólók;

poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek;

ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők

[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik

futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők, talárok; talpak lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk

[alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák, tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók, turbánok;

ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez;
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 vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 28    Agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek];

állatcsalogató eszközök vadászathoz; árbocok szörfdeszkákhoz; atléták által használt gyanták; babaágyak;

babaházak (1); babaházak (2); baba játszószőnyegek; babák; babaruhák; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk

ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz;

biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák;

bokszzsákok [boxzsákok]; bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák;

cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek];

csúszdák [játékszerek]; dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra;

dobókockák; dominójátékok; drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok];

eredményjelző karambolok biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok;

felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok,

altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és

repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez; golfkesztyűk; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák;

görgők álló, mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők

labdákhoz; gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák

[kártyajátékok]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; hegymászó hevederek;

hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök; hokiütők; hordozható egységek videojátékok

játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez

kialakított védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok (1);

horgászzsinórok, horgászdamilok (2); hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz (1); húrok, bélhúrok ütőkhöz (2); íjak

íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok (1);

játékálarcok (2); játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékkártyák (1); játékkártyák

(2); játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók;

játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék robotok; játék sárkányok; játéksátrak;

játékszerek; játéktermi videó játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák

műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kirakós játékok [puzzle];

kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok (1); kitömött játékok (2); konfetti; korcsolyacipők rögzített korcsolyával;

korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák

játékokhoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök; légpisztolyok [játékok];

lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek (1); parti kellékek (2); parti konfettiágyúk; patkó játékok;

patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták [édességgel, játékokkal töltött parti

kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüssjátékok

szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus

sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; sífelszerelésekhez és szörfdeszkákhoz kialakított táskák;

siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; súlyemelő övék [sportcikkek]; súlyzók

(1); súlyzók (2); surfski kajakok (1); surfski kajakok (2); szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók
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játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi

álarcok, maszkok; szörfdeszkák (1); szörfdeszkák (2); táblajátékok; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek;

tekebábuk (1); tekebábuk (2); telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek;

teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övék a derék

karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára játékok];

ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók

horgászathoz/halászathoz; úszómedencék játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz;

üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részel]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők

játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok,

 vívóálarcok; zsetonok; szerencsejátékokhoz.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése,

árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

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

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

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;
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reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;

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

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

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

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs

eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli

kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési

csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és

összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok

kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

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

számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

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

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 24. szám, 2020.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2948



iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiái [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 teázás] 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; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése

(1); beltéri dekoráció tervezése (2); biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;

fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai

kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési

alkalmasság]; grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

hegesztéssel kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések

felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai

[IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari

formatervezés; kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs

technológia területén; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával
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kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés; minőség-ellenőrzés; mobiltelefonok kikódolása;

műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés;

népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és egyéb bányászati iparral

kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések

készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari formatervezés]; szakszövegek

írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

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

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési

technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz

alatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása

 internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  232.368

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 17 03785

 ( 220 )  2017.11.22.

 ( 732 )  Heuréka Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisszántó (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Namaste

 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  15    Hangszerek.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; megmunkálatlan vagy félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház;

kagylóhéj; tajték; sárga borostyán; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  232.679

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01838

 ( 220 )  2020.06.25.

 ( 732 )  Halter Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 )  BOOMLA

 ( 511 )  35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online bolti szolgáltatások

számítógépes szoftverek, számítógépes játékok értékesítésére; tájékoztatás és tanácsadás fogyasztók számára

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 24. szám, 2020.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2950



 megvásárolható termékek és árucikkek kiválasztásával kapcsolatban.

 42    Web hosting szolgáltatás; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; alkalmazás-szolgáltató [ASP],

nevezetesen számítógépes szoftveralkalmazások tárolása mások számára; felhő-alapú virtuális számítógépes

rendszerek biztosítása; felhő-alapú virtuális számítógépes környezetek biztosítása; infrastruktúra mint szolgáltatás

(IaaS); felhőalapú számítástechnika; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; felhőalapú tárhelyszolgáltatások

elektronikus fájlokhoz; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus adatokhoz; beléptetés mint szolgáltatás

(AaaS); alkalmazás-szolgáltató (ASP); honlapok fejlesztésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges

használatának biztosítása; interaktív alkalmazások hosztolása; internetalapú alkalmazások ideiglenes

használatának biztosítása; internetalapú szoftverek ideiglenes használatának biztosítása;

platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos online, nem

letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; a

felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő interaktív

hosztolási szolgáltatások; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem

letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; mások szoftvereinek, weboldalainak és

egyéb számítógépes alkalmazásainak hosztolása felhőalapú hosztingon keresztül, virtuális hosztingon keresztül,

virtuális privát szervereken keresztül és dedikált szolgáltatásokon keresztül; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása, mely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy programozzák,

rendezzék és elérjék hang alapú, videó alapú, szöveg alapú és multimédiás tartalmaikat valamint harmadik féltől

származó számítógépes szoftvereiket; felhasználói hitelesítési szolgáltatások egyszeri bejelentkezés

technológiával (Single Sign-On, SSO) online szoftver alkalmazásokhoz; alkalmazás szolgáltató [ASP], mely

szoftvert biztosít weboldalak, webes dokumentumok és interaktív alkalmazások tervezéséhez, létrehozásához,

szerkesztéséhez, testreszabásához, hosztolásához, karbantartásához és frissítéséhez; alkalmazás szolgáltató [ASP],

mely szoftvert biztosít weboldalak és interaktív alkalmazások tervezéséhez, létrehozásához, programozásához,

futtatásához, hosztolásához, karbantartásához és frissítéséhez; domain név keresési szolgáltatások, nevezetesen

online számítógépes keresések végrehajtása a domain nevek elérhetősége tekintetében; DNS hoszting

szolgáltatások mások számára; számítógépes hálózat alapú indexek készítése információkból, weboldalakból és

 erőforrásokból.

  45    Domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  232.685

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 00799

 ( 220 )  2020.03.12.

 ( 732 )  Szemenyei Csilla 50%, Pannonhalma (HU)

 Zsalakó Tímea 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dóczi Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  232.686
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 ( 151 )  2020.12.10.

 ( 210 )  M 20 00963

 ( 220 )  2020.04.06.

 ( 732 )  Bombasei Decor Cukrászati Dekorációs Árukat Gyártó és Forgalmazó Kft, Szikszó (HU)

 ( 740 )  Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

 szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup.

 ( 111 )  232.687

 ( 151 )  2020.12.09.

 ( 210 )  M 20 00971

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  UTT Europe Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  #egyUTT

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  232.782

 ( 151 )  2020.12.03.

 ( 210 )  M 19 03615

 ( 220 )  2019.11.28.

 ( 732 )  ÓRABOX Kft., Tököl (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  14    Órák; óralapok; órarugók; óratokok órák tárolására és bemutatására; óraházak; óraüvegek; óradobozok órák

tárolására és bemutatására, óraszerkezetek, óraművek; óramutatók; óramozgatók, óraforgatók; óraszekrény;

óramutatók órakészítéshez; óraalkatrészek; óratokok órákhoz és karórákhoz; óraszíj kapcsok; szíjak órákhoz;

díszdobozok órákhoz; mozgatószerkezetek órákhoz; óralapok/számlapok; fém óraszíjak; óraszíjak csatjai; bőr

óraszíjak; óraszíjak karórákhoz; nem bőr óraszíjak; bőrből készült óraszíjak; méretre szabott óratartó tokok;

 óraszíjak fémből, bőrből vagy műanyagból.

 35    Órákkal kapcsolatos kereskedelmi tájékoztatási szolgáltatások, online árverési szolgáltatás biztosítása;

reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást, online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése,

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  232.877

 ( 151 )  2020.12.12.

 ( 210 )  M 20 01245

 ( 220 )  2020.05.08.

 ( 732 )  SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

 Readycell SL, Barcelona (ES)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Biotechnológiai készletek in vitro laboratóriumi használatra [nem gyógyászati célokra]; reagensek in vitro

laboratóriumi használatra [nem gyógyászati célokra]; in vitro diagnosztikai készítmények laboratóriumi

használatra [nem gyógyászati célokra]; in vitro sejtkultúra-készítmények orvosbiológiai kutatáshoz/teszteléshez,
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laboratóriumi használatra [nem gyógyászati célokra]; transzportfehérjéket expresszáló differenciált sejteket

tartalmazó készlet, in vitro laboratóriumi használatra; diagnosztikai reagensek in vitro felhasználásra

biokémiában, klinikai kémiában és mikrobiológiában; reagensek in vitro laboratóriumi használatra [nem orvosi

 vagy állatorvosi célokra].

 9    Sejtkultúra felszerelések, készülékek és eszközök laboratóriumi használatra.

 ( 111 )  232.882

 ( 151 )  2020.12.12.

 ( 210 )  M 20 00757

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Müller GmbH. & Co. KG, Ulm-Jungingen (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók; kiskereskedelmi és

nagykereskedelmi szolgáltatások és interneten keresztül nyújtott kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások a következő árukkal kapcsolatban: gyógyszertári cikkek, parfümök, kozmetikumok, játékok,

háztartási cikkek, multimédia termékek, élelmiszerek, elektronikus készülékek, ipari, tudományos, fényképészeti,

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti felhasználásra szánt vegyi készítmények számára; műtrágyák, tűzoltó

anyagok, vegyi készítmények friss élelmiszerek frissen tartásához és tartósításához, cserzőanyagok, ipari

felhasználásra szánt ragasztók, mesterséges édesítőszerek, vasalóvíz, vízlágyító készítmények, festékek, lakkok,

lazúrok; rozsda elleni és a favédőszerek, színezékek; lágyítószerek, fémek fólia és poralakban festők,

dekorátorok, nyomdák és művészek számára, akril festékek, fehérítő készítmények és mosószerek, függöny

mosószerek, tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények, illatos gélek és WC-peremtabletták,

WC-tisztítószerek, vizeletmaradvány eltávolítók, fürdőtisztítók, vízkőmentesítő szerek, ecet alapú tisztítószerek,

üvegtisztítók, grilltisztítók, sütőtisztítók, WC-tisztítókendők, mosószerek, textillágyítók, szövetfrissítők, higiéniai

tisztítószerek, mosogatószerek [folyékony], mosogatószerek [tabletták], konyhai tisztítószerek, öblítőszerek,

rozsdamentes acél és króm tisztítószerek, kő- és cseréptisztítók, parketta, laminátum és parafa tisztítók,

mosogatógép-frissítők, duguláselhárító készítmények, lefolyótisztítók, folttisztítók, mosás előtti spray-k, mosógép

tisztítók, festék- és szennyeződésgyűjtő törlőkendők, permetkeményítő, szappanok, láb- és cipődezodorok, kézi

tisztítószer, gall szappan, illatszerek, kozmetikai krémmel impregnált törülközők, kozmetikai párnák, pamut

golyók kozmetikai használatra, szem smink eltávolító szerek, kozmetikai tamponok, hámlasztó párnák,

kozmetikai betétek, pamut tamponok, eldobható mosókendők, kozmetikumokkal impregnált frissítő szövetek,

luffa párnák, hajformázó gélek, hajformázó viasz, hialuron ampullák, golyós szemkörnyék-ápoló készítmények,

tisztítócsíkok a bőrápoláshoz, ránctalanító szempárnák, mitesszerek elleni tapaszok, korrektorok, ajakfény,

alapozó-korrektorok, szem alatti alapozók, fedőpúderek, alapozó ceruzák, kozmetikai púderek, szempillaspirál,

szemceruza, szemkihúzó ceruzák, szemhéjfesték, ajakrúzs, körömlakklemosók, körömlakklemosó párnák,

sminkpamacsok, kozmetikumok, ajakbalzsam, illóolajok, teafaolaj, hajápoló folyadékok, krémek, folyadékok,

láb- és kézkrémek, hidratáló szerek, gyógyszeres kenőcsök, pattanás elleni krémek, éjszakai krémek, nappali

krémek, kenőcsök repedt sarok ápolására, arcvédő krémek, ápoló emulzió, ápoló krém, kéz- és köröm kenőcsök,

testápoló, testvaj, testápoló olajok, láb- és arcmaszkok, vazelin kozmetikai használatra, foltok elleni ampullák,

hidratáló maszkok, ránctalanító maszkok, pattanás elleni gél, ránctalanító szérum, szemkrémek, lehúzható
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maszkok, kollagén szemkrémek, gyümölcssavas lehúzható maszkok, pattanás elleni maszkok, lifting hatású

ampullák, lifting hatású szérum, tisztító- és arckrém, mosakodó hab, tisztító gélek, bőrradír, fürdő adalékok,

fürdősók, intim higiéniai tisztítószerek, samponok, korpásodás elleni samponok, kondicionáló szerek,

hajszerkezet javító készítmények, hennaporok, hővédő spray-k hajra, hajfesték-védő spray-k, hajvég ápoló

folyadékok, hajcsillogó spray-k, hajlakkok, hajhabok, fényvédő krémek, fényvédő olajok, fényvédő testápolók,

napozás utáni krémek, napozás utáni ampullák, önbarnító krémek, tisztító krémek, tusfürdő gélek, tusfürdők,

tusfürdő-radírok, szappanmentes mosakodó-krémek, lábfürdősók, lábfürdők, borotvakrém, borotválkozó gél,

borotválkozás utáni krémek, szőrtelenítő krémek, szőreltávolító gyanta, hideggyanta csíkok, dezodorok, golyós

dezodorok, dezodor spray, fogkrém, száj spray, száj öblítő, szájtisztítók, fogsor tisztító tabletták, fogfehérítő

tabletták, fogpótlástisztító gél, illatosított párnák, nyelvtisztító, lábhintőpor, habkövek, babahintőpor,

festőszappan, jégzselé, lábfrissítő kendők, kenőolajok és zsírok, kenőanyagok, porfelszívó, nedvesítő és kötő

készítmények, üzemanyagok [ideértve a motorolajokat], és világítóolajok, gyertyák, mécsesek, világításhoz

használt lámpabelek, gyógyszerészeti és állatgyógyászati termékek, köhögés elleni szirup, orvosi olajok és

pasztillák, orvosi orrspray, köhögés és torokfájdalom elleni bevont tabletták, orr-sóoldat, gyomortabletták, orvosi

szájmosók, gyomorégés gátlók tabletta formájában, egészségügyi higiéniai készítmények, eldobható kesztyűk,

diétás ételek és készítmények gyógyászati és állatgyógyászati célokra, bébiételek, utazási fogápolási készletek,

plakk teszttabletták, betegápolási párnák, táplálékkiegészítők emberi és állati fogyasztásra, gyógyteák,

gyógykapszulák bőrre és hajra, alvási segédeszközök, laktóz tabletták, étkezési italok és turmixok, magnézium-

és kalciumtabletták, kovasavtabletták, biotin tabletták, multi-vitamin tabletták, articsóka bevonattal ellátott

tabletták, citromfű alkoholos kivonata, laktóz, nyugtató hatású bevont tabletták, fürdők a reumás betegségek

kezelésére, vitaminporok, galagonya bevonatú tabletták, köhögés és torokfájdalom elleni cseppek, forró citromos

készítmények, hideg kenőcsök, multivitaminokat, magnéziumot, kalciumot, C-vitamint, vasat és ásványi

anyagokat tartalmazó széntabletta, magnézium és kálium pasztillák, karotin kapszulák, ginzeng kapszulák,

máriatövis kapszulák, valeriána cseppek, szemcseppek, borogatások, kötszeranyagok, kötszerek [beleértve az

öntapadókat], ragtapaszok, nyomókötések, csecsemőpelenkák, tamponok, bedörzsölő szeszek, síkosító zselék,

fogtömő anyagok és fogászati viasz, fertőtlenítőszerek, kártevők elpusztítására szolgáló készítmények,

gombaölőszerek, rovarriasztók; fogvédő rágógumi, ragasztókrém, légfrissítők, fémből készült hordozható

szerkezetek, fém kábelek és huzalok [nem elektromos használatra], fém lakatos termékek és vasáru, széfek,

fémáruk, alumínium háztartási fóliák, szekrényzárak, automaták, kézi működtetésű szerszámok és készülékek,

vágóeszköz, villák és kanalak, oldalkarok, borotvák, reszelők, láb- és körömreszelők, összecsukható zseb

reszelők, homoklemez reszelők, csipeszek, szemöldök csipeszek, manikűrpálcák, köröm fogó, köröm- és bőrolló,

babaolló, gyermek olló, hajvágó olló, körömolló, bikinivonal borotva, eldobható borotva, pót borotvapengék,

babkanál, diótörő, bőrkeményedés eltávolítók, bőrkeményedés-csökkentők, körömágybőr-eltávolítók, szempilla

formázók, pótalkatrész szempilla-formázókhoz, szempillakefék, tudományos, hajózási, földmérési, fényképészeti,

mozgóképes, optikai, súlymérő, mérő, jelző, ellenőrző, életmentő és oktató készülékek és műszerek, készülékek

és eszközök elektromos áram vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására és vezérlésére,

eszközök hang és kép rögzítésére, továbbítására és lejátszására, magnók és lejátszó eszközök, CD-lejátszók,

kamerák, eldobható kamerák, víz alatti kamerák, mágneses adathordozók, kép/hang/adatrögzítő lemezek, CD-k,

DVD-k és egyéb digitális adathordozók, üres CD-k és DVD-k, CD és DVD tokok, USB meghajtók, CD- és

DVD-ajándékdobozok, memória kártyák, érmével működő készülék mechanizmusok, pénztárgépek,

számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek, számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek,

akkumulátorok, gombelemek, mikro elemek, makro elemek, fürdőhőmérők, homokóra, elektromos aljzatok

burkolatai, mágnesek, mikroszkópok; sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatorvosi készülékek és eszközök,

ortopédiai termékek, varróanyagok, babacumik, cumik cumisüveghez, cipőtalpak, hűtő talpbetétek, sarokpárnák,

cipőbetétek, szívószálas kupakok kisgyermekek számára, gyakorlóüvegek csecsemőknek, csecsemőpoharak,

cumiláncok, terhességi tesztek, ovulációs tesztek, fogzási gyűrűk, ágybetétek csecsemőknek és gyermekeknek,

ivótölcsérek, óvszerek, tartóharisnyák, harisnyák cukorbetegek számára; világítás, fűtés, gőzfejlesztés, főzés,

hűtés, szárítás, szellőzés, vízellátás és egészségügyi célokra szolgáló készülékek, vízszűrők; járművek,
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szárazföldi, légi és vízi járművek, ernyők babakocsik esővédelméhez, papír, karton és ezekből készült termékek,

papírból vagy műanyagból készült szemeteszsákok, WC-papír, zsebkendők, szendvics- csomagoló anyagok,

papírszalvéták, élelmiszer-tároló táskák, univerzális táskák, jégkockatasakok, papírból vagy műanyagból készült

egészségügyi táskák, papírelőkék csecsemők számára, univerzális törlőkendők, nedves WC-papír, sütőpapírok,

kutyaürülék tasakok, pelenkazsákok, porszívótasakok, papír kávészűrők, papír teaszűrők, tortaalapok,

tortaalátétek, öntapadós ablakdíszek, díszdobozok, ajándékcsomagoló papír, ajándékcsomagok,

ajándékutalványok, nyomtatványok, képeskönyvek gyerekeknek, könyvkötő anyagok, fényképek, írószer,

fotónaptárak, fotósarkok, irodai vagy háztartási ragasztók, anyagok művészek számára, retusfestékek, ceruzák,

modellező agyag, ecsetek, hajkefék, sörtekefék, írógépek és irodai kellékek (a bútorok kivételével);

csomagolószalag, betétek, író- vagy rajzkönyvek, gyűrűs iratgyűjtő újratöltő lapok, borítékok, notebook tokok,

könyvvédő fólia, borítékok, jegyzetfüzetek borítói, ecsetkészletek, dossziémappák, lapvédők, gyűrűs irattartók,

ceruzátok, ceruzatasakok, barkácsollók, irattartó doboz, rajzkészlet, iránytű, irodai mappák, másolópapír,

alkalmazás portfóliók, kartondobozok, tollak, szögmérők, fényképpapír, jegyzetfüzetek, útmutató és oktatási

anyagok (készülékek kivételével), műanyag csomagolóanyagok, nyomtatógörgők, klisék, bőr és bőrutánzatok,

valamint ezekből az alapanyagokból készült termékek, állati bőr és irha, bőröndök és utazótáskák, esernyők és

napernyők, sétapálcák, ostorok, hámok és nyereg, ruhahuzatok, iskolatáskák, hátizsákok, iskolai hátizsákok,

bútorok, tükrök, keretek, képkeretek, képtartók, faáruk, parafa, nád, fonott nád, szarv, csont, elefántcsont,

bálnacsont, kagyló, borostyán, gyöngyház, tajtékkő vagy műanyagból készült helyettesítő anyagok mindezekhez,

hálózsákok, pelenkázóasztal betétek, ajtóütközők, sarokvédők és szekrény- és fiókzárak bababiztonsághoz,

kozmetikai hegyezőgép, ékszer-próbababa, háztartási és konyhai eszközök és tartályok, tárolók, fésűk, tincsfésűk,

zsebfésűk, nyeles fésűk, tűs fésűk, bolyhozó fésűk, tupírozó fésűk, hajkefék, baba fésűk, szivacsok és szivacs

rongyok, kefék (a festékkefék kivételével), kerek kefék, lapátkefék, párnakefék, száraz kefék, gumi párnakefék,

hajkefék, kefék készítéséhez szükséges anyagok, tisztítószerek, acélgyapot, megmunkálatlan vagy félig

megmunkált üveg (az építési üveg kivételével), üvegáruk, porcelán és fajanszok, kézi és elektromos fogkefék,

fogkefék, utazási fogkefék, fogsorkefék, edénytisztítók, edénymosók, portisztítók, háztartási kesztyűk, teapárnák,

fogselyem, fogpiszkálók, szappan adagolók, illatlámpák, illatvázák, tűzhelykaparók, sütőtisztító kefe, szigetelt

táskák, háztartási kesztyűk, lencsetisztító kendők, ablaktörlők, mikroszálas kendők, takarítókendők, fürdőkád- és

kádtisztító kendők, porradírok, por- és polírozó kendők, ivópoharak, pörkölő zsákok, ragasztós szövetkefék,

hajfestő kefék, rovarhálók, szívószálak, sütőzacskók, kebab pálcák, papír- és műanyag poharak, papírlemezek,

műanyag tálak, kávé és teakészletek, összecsukható univerzális dobozok, porkefék, ventilátorkefék, öblítő kefék,

szemhéjfesték ecsetek, alapozó ecsetek, sminkecsetek, ajakecsetek, zsebpúder ecsetek, felhordó ecsetek, kabuki

ecsetek, púderpamacsok, lábujj távtartók, textil- és textiltermékek, ágytakarók, asztali ruhák, asztali futók,

zsebkendők [textil], szalvéták [textil], kapucnis babafürdő törülközők, csecsemőmosó kesztyű, csecsemőmosó

kendő, baba hálózsákok, csecsemő törlőkendők, gyermekruhák [textil], ruházat, zokni, lábfej nélküli zokni,

termikus zokni, kórházi zokni, teniszzokni, zokni betétek, térdig érő zokni, babazoknik, harisnya, termikus

harisnya, harisnya, lábfej nélküli harisnya, selyemharisnya, necc harisnya, nadrág, sál csecsemőknek,

csecsemőknek és felnőtteknek szánt bodykhoz, formaviseletekhez, karmelegítőkhöz, lábviseletekhez, cipőkhöz,

papucsokhoz, bőrcipő, cipőtalp, fejvédő, nadrág, fejfedők csecsemők számára, sapkák, szemellenzős sapkák

csecsemők számára, babaágy takarók, csecsemő törlőkendők, úszópelenkák, melltartók, szoptatós melltartók,

alvómaszkok, szőnyegek, kisszőnyegek, gyékények, linóleum, és egyéb padlóburkolatok, falikárpitok [kivéve a

textil anyagokat], strandmatracok, játékok és játékszerek baba- és gyerekjátékok, torna- és sportcikkek,

karácsonyfadíszek, játékkártyák, zenei órák, fürdőkád, kitömött állatok, fajátékok, akciójátékok, táblajátékok,

társasjátékok, kísérleti készletek, mikroszkópok gyermekek számára, babák és babakocsik, festőállványok, darts

táblák, vízi játékok, kockajátékok, hús, hal, baromfi és vadhús, húskivonatok, tartósított, fagyasztott, szárított és

főtt gyümölcsök és zöldségek, zselék, dzsemek, kompótok, tojás, étkezési olajok és zsírok, vegetáriánus

pogácsák, húsleveskockák, diákcsemege, szárított gyümölcsök, tökmag, repceolaj, olívaolaj, tökmagolaj,

szezámmag olaj, kávé, tea, kakaó, kávépótlók, tápióka és szágó, liszt és gabonafélékből készült készítmények,

kenyér, cukrászsütemények, cukor, barna cukor, cukorka, nádcukor, dextróz, méz, akácméz, melasz, élesztő,
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sütőpor, só, mustár, ecet, szószok [fűszerek], fűszerek, jég, gofri, kenyér, chips, perecek, müzliszeletek,

gyümölcslé, müzli, tönkölypehely, zab gabonafélék, sütemények, zabpehely- és búzakorpa, kukoricapehely,

gyümölcsös gumicukor, granola szeletek, ropogós kenyér, lenmag, tészta, paradicsom ketchup, zabpehely,

tönkölypehely, tészta szószok, pesztó, fűszerpaszták és krémek, kókusztej, földimogyoró vaj és csokoládés

paszták, fűszeres tengeri sók, magvak és mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, gabonafélék,

természetes növények és virágok, állatok számára készült élelmiszerek, maláta, állati takarmányok kutyáknak,

madaraknak, rágcsálóknak, macskáknak, kisméretű állatok ágyneműi, macska alma, széna, madárhomok, vedlési

segédanyagok madarak számára, kutya rágócsontok, sörök, ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb

alkoholmentes italok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, szirupok és egyéb italkészítő készítmények, almalé,

paradicsomlé, sárgarépa lé, káposztalé, vörösrépa lé, wellness italok, citromlé, bodzavirág szirup, növényi italok,

 alkoholos italok (sör kivételével), bor, dohány, dohányáruk, gyufa és öngyújtó.

 39    Kézbesítési/terjesztési szolgáltatások; szállítás; áruk csomagolása és tárolása; utazásszervezés; áruk

 kiszállítása.

 40    Fényképészeti laboratóriumi szolgáltatások; fényképészeti film fejlesztése; fényképészeti nyomtatás;

exponált filmek és fényképek reprodukciója; operatív filmek feldolgozása; képadatok nyomtatása, gravírozása és

egyéb alkalmazása árukra; fotókhoz való online nyomtatási szolgáltatás működtetése, nevezetesen interneten

 elküldött megrendelések feldolgozása a fényképek nyomtatására; fotószerkesztő szolgáltatások.

 ( 111 )  232.884

 ( 151 )  2020.11.20.

 ( 210 )  M 20 00386

 ( 220 )  2020.02.07.

 ( 732 )  Juno Therapeutics, Inc., 1200 Seattle, Washington (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények daganatos megbetegedések és autoimmun betegségek kezelésére; gyógyszer

készítmények limfóma kezelésére; gyógyszerkészítmények citokin termelődés megakadályozására; az

immunrendszer működését szabályozó gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények daganatos

betegségek kezelésében történő felhasználásra; gyógyszerészeti és biológiai készítmények immunterápiás

felhasználásra, a T-sejt terápiát is beleértve; sejtek gyógyászati vagy klinikai használatra; főként sejtekből álló

 diagnosztikai készletek orvosi vagy klinikai felhasználásra.

 ( 111 )  232.908

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01639

 ( 220 )  2020.06.11.

 ( 732 )  Bogdán Ferenc, Erdőkertes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Bútorszerelvények fémből; bútorgörgők fémből; bútorfogók, ajtófogók bútorokra fémből.

  20    Bútorok, tükrök, keretek; bútorszerelvények [nem fémből készült -].

 35    Bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  232.909

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01643

 ( 220 )  2020.06.11.
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 ( 732 )  CPI Hotels Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fekete-Győr Ákos, Budapest

 ( 541 )  Mamaison Hotel Chain Bridge

 ( 511 )   41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 43    Éttermi szolgáltatások; kávéházak; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és

távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások;

 vendéglátás.

 ( 111 )  232.910

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01462

 ( 220 )  2020.05.26.

 ( 732 )  Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, húsok; vörös áruk; mozaikos húskészítmények; húskenyerek; kolbászok; szalámifélék; hússajtok;

hurkafélék; kenhető húskészítmények, pástétomok; aszpikos termékek, pácolt, füstölt-főtt; lángolt, érlelt, sütött,

formázott húsok; formában vagy bélben főtt, pácolt húsok; húskonzervek; gyorsfagyasztott húskészítmények;

étkezési szalonnafélék; zsírok; tepertők; sonka; húskivonatok; húskészítmények; tartósított, fagyasztott, szárított

és főzött zöldségek; vegán termékek; vegetáriánus termékek; szendvicskrém, étkezési krémek; szendvics feltétek;

növényi alapú ételkészítmények; vegetáriánus ételkészítmények; vegán ételkészítmények; zöldség tartalmú

 ételkészítmények; falafel; hummusz; szója pogácsa; tofu pogácsa; zöldség alapú kenhető krémek.

 ( 111 )  232.944

 ( 151 )  2020.11.26.

 ( 210 )  M 20 01063

 ( 220 )  2020.04.20.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek.

 ( 111 )  232.945

 ( 151 )  2020.11.26.

 ( 210 )  M 20 01225
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 ( 220 )  2020.05.05.

 ( 732 )  Deciem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 )  PWDR

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; kozmetikai testápoló készítmények; bőr- és testápoló készítmények, archidratálók,

testhidratálók, az arc öregedését gátló kezelések céljára szolgáló készítmények; a test öregedését gátló

készítmények, öregedésgátló testápoló krémek, folyadékok, gélek, olajok, lemosók/tisztítók, testszappanok,

bőrradírok, hidratálók, bőr-kondicionálók, bőrlágyítók és ránctalanító bőrápoló készítmények a nyakra; nem

gyógyászati stria kezelésére szolgáló készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, tisztítók, bőrradírok,

hidratálók, bőrápolók, bőrlágyítók és ránctalanító bőrápoló készítmények a bőr striáinak kezelésére; nem

gyógyhatású narancsbőr kezelések céljára szolgáló készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, lemosók,

hidratálók, bőrápolók a narancsbőr csökkentésére; bőrfehérítő és/vagy bőrvilágosító kezelésekre szolgáló

készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, lemosók, hidratálók, bőrápolók a bőr fehérítésére és a bőr

világosítására; hajápoló készítmények, hajsprayk, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok és hajzselék; szappanok,

izzadásgátló szappanok, testszappanok, fürdő szappanok és kézmosó szappanok; esszenciális olajok, hajápoló

olajok; fogkrémek, arc- és testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer

 készítmények; dezodorok személyes használatra.

 ( 111 )  232.946

 ( 151 )  2020.11.26.

 ( 210 )  M 20 01235

 ( 220 )  2020.05.07.

 ( 732 )  Declem Beauty Group Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 )  PWDRS

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok; kozmetikai testápoló készítmények; bőr- és testápoló készítmények, archidratálók,

testhidratálók, az arc öregedését gátló kezelések céljára szolgáló készítmények; a test öregedését gátló

készítmények, öregedésgátló testápoló krémek, folyadékok, gélek, olajok, lemosók/tisztítók, testszappanok,

bőrradírok, hidratálók, bőr-kondicionálók, bőrlágyítók és ránctalanító bőrápoló készítmények a nyakra; nem

gyógyászati stria kezelésére szolgáló készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, tisztítók, bőrradírok,

hidratálók, bőrápolók, bőrlágyítók és ránctalanító bőrápoló készítmények a bőr striáinak kezelésére; nem

gyógyhatású narancsbőr kezelések céljára szolgáló készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, lemosók,

hidratálók, bőrápolók a narancsbőr csökkentésére; bőrfehérítő és/vagy bőrvilágosító kezelésekre szolgáló

készítmények, folyadékok, krémek, gélek, olajok, lemosók, hidratálók, bőrápolók a bőr fehérítésére és a bőr

világosítására; hajápoló készítmények, hajsprayk, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok és hajzselék; szappanok,

izzadásgátló szappanok, testszappanok, fürdő szappanok és kézmosó szappanok; esszenciális olajok, hajápoló

olajok; fogkrémek, arc- és testkrémek, tusfürdők, samponok, testápolók, kölnivizek; parfümök; illatszer

 készítmények; dezodorok személyes használatra.

 ( 111 )  232.954

 ( 151 )  2020.12.09.

 ( 210 )  M 20 00141

 ( 220 )  2020.01.17.

 ( 732 )  Kokas Sándor, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

  32    Izotóniás italok; üdítőitalok.
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 ( 111 )  232.980

 ( 151 )  2020.11.30.

 ( 210 )  M 20 01481

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Religious Technology Center, Los Angeles, California (US)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Műsoros adathordozó, nevezetesen: digitális adathordozó, digitális videolemezek, digitális sokoldalú

lemezek, kompakt lemezek, letölthető audio és videofelvételek, DVD-k, CD-k, vallási, oktatási, filozófiai

természetű témát tartalmazó nagyfelbontású digitális lemezek és optikai lemezek; műsoros adathordozó,

nevezetesen digitális adathordozó, digitális videolemezek, digitális sokoldalú lemezek, kompakt lemezek,

letölthető audio és videofelvételek, DVD-k, CD-k, vallási, oktatási, filozófiai természetű témát tartalmazó

nagyfelbontású digitális és optikai lemezek, amelyek jellemzője a védett hangrestaurálás, hangfelvétel,

hangkeverés, hangmásolás és hangátviteli technológia; hordozható erősítők; kifejezetten hordozható

 audioeszközök vagy műsoros adathordozók tartására vagy szállítására szolgáló dobozok.

 ( 111 )  232.989

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01662

 ( 220 )  2020.06.12.

 ( 732 )  Taste Hunter Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft., Bicske (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Churros.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé]

szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és

italok biztosítása fánkboltokban; mobil éttermi szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;

 kantinok, büfék, étkezdék; étkeztetés gyorsbüfékben; kültéri étkeztetési szolgáltatások.

 ( 111 )  232.990

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01672

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  Resort-Invest Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

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

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

 gázfúrás.

 ( 111 )  232.991

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01663
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 ( 220 )  2020.06.12.

 ( 732 )  BuildEXT Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Építészeti tervek.

 35    Költségelemzés; költségfelmérési szolgáltatások; megrendelések költségszámításával kapcsolatos

 tanácsadás, konzultáció; ipari menedzsment konzultáció beleértve a költség/hozam elemzéseket.

 37    Építési menedzsment; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások;

építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építkezési szaktanácsadás; építőipari

szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez

kapcsolódó tanácsadás; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek és más szerkezetek

építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; épületek javításához kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; épületek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épületek

lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek szakértői felújítása; épületfelújítással kapcsolatos

 tanácsadási szolgáltatások; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások.

 42    Építésfelügyeleti szolgáltatások [felmérés]; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési tervek

készítése; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; építési

tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szaktanácsadás; építészeti szolgáltatások bevásárlóközpontok

tervezéséhez; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti szolgáltatások épületek

tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások irodaépületek

tervezéséhez; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kereskedelmi

épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kiskereskedelmi létesítmények tervezéséhez; építészeti tanácsadó

szolgáltatások; építészeti tervek készítése; építészeti tervezés; építészeti tervezés kültéri

elrendezéshez/dekorációhoz; építészeti tervezés várostervezéshez; építészeti tervezéshez kapcsolódó

szakszolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti

tervezési szolgáltatások a közlekedés és a szállítás területén; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás

weboldalon keresztül; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervező

szolgáltatások; építészeti tervkészítés; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció; építészettel

kapcsolatos szaktanácsadás; építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építőmérnöki konzultációs

szolgáltatások; építőmérnöki tervezési szolgáltatások; építőmérnöki tevékenységgel kapcsolatos műszaki

konzultációs szolgáltatások; építőmérnöki, mélyépítési tervezési szolgáltatások; épületbővítések tervezése;

épületek energiahatékonyságával kapcsolatos szaktanácsadás; épületek külsejének tervezése; épületek tervezése;

épületinformációs modellezési szolgáltatások; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások;

konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; konzultációs szolgáltatások az építészettel

kapcsolatban; magasépítéssel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; mérnöki építési rendszerek

tervezése; tanácsadás az építészet és építészeti tervezés területén; tanácsadási szolgáltatások az építészettel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások épületek tervezésével kapcsolatban; térszerkezetes építmények

 tervezése.

 ( 111 )  232.992

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01659

 ( 220 )  2020.06.12.

 ( 732 )  Horváth István, Nagykanizsa (HU)

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

 ( 511 )  41    Bórkostolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók

szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; bortúrák szervezése és lebonyolítása; szabadidős

 rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése.

 ( 111 )  232.993

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01660

 ( 220 )  2020.06.12.

 ( 732 )  Kartali Kvártélyos Pálinkaház Kft., Kartal (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Szódavíz; szódavizek; szénsavas víz [szódavíz].

 35    Szódavizekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szénsavas vizekkel [szódavíz]

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  232.994

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01671

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  Resort-Invest Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

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

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

 gázfúrás.

 ( 111 )  232.995

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01300

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  232.996

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01301

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  232.997

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01302

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  Futureal Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  232.998

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 01316

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  Krisztián István Lajos, Dabas (HU)

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

 ( 541 )  Krisztián lőtér

 ( 511 )  45    Élménylövészet események szervezése és lebonyolítása; élménylövészet szolgáltatások, koronglövészet

oktatása; koronglövészeti programok szervezése és lebonyolítása; létesítmények biztosítása sport klubok részére;
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létesítmények biztosítása sportversenyekhez; lőterek, lőterek biztosítása, sport klub szolgáltatások; sportlövészeti

események szervezése és lebonyolítása; sportlövészeti szolgáltatások; sportrendezvények szervezése és

lebonyolításap; sorttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények

 megszervezés; szabadidős rendezvények megszervezése.

 ( 111 )  232.999

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 01311

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  Krisztián István Lajos, Dabas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Élménylövészet események szervezése és lebonyolítása; élménylövészet szolgáltatások; koronglövészet

oktatása; koronglövészeti programok szervezése és lebonyolítása; létesítmények biztosítása sport klubok részére;

létesítmények biztosítása sportversenyekhez; lőterek; lőterek biztosítása; sport klub szolgáltatások; sportlövészeti

események szervezése és lebonyolítása; sportlövészeti szolgáltatások; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások és sportesemények megszervezés;

 szabadidős rendezvények megszervezése.

 ( 111 )  233.000

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01304

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  233.001

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01303

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  Futureal Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  233.019

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01285

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  Meszes Vivien, Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  233.020

 ( 151 )  2020.12.06.

 ( 210 )  M 20 01834

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  Urbán Zsolt György, Budapest (HU)

 ( 541 )  The View

 ( 511 )  16    Utazási magazinok; szakmai magazinok; általános témájú magazinok; nyomtatott folyóiratok, magazinok

[időszaki lapok]; nyomtatott publikációk; újságok; papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti

 anyagok.

 41    Újságok kiadása; folyóiratok kiadása; magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; webes

újságok megjelentetése; újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; újságírói szolgáltatások; újságkiadás, újságok megjelentetése; szabadúszó újságírás; elektronikus

magazinok kiadása (social media felületeken való megjelenés); magazinok multimédiás megjelentetése; könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

 szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.

 ( 111 )  233.021

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 00404

 ( 220 )  2020.02.10.

 ( 732 )  Bushinkan Hungary Sport Jiu Jitsu Oktató és Tehetséggondozó Egyesület, Túrony (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése; árusító standok

bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési hely

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számlázás;

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; televíziós

reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel

 szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; egészségvédő klubok

szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesztréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fitnesztanfolyamok vezetése;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások

[képzés]; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési

célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés];

pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok készítése; riporteri szolgáltatások; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes

edzői szolgáltatások [fitnesz]; szemináriumok rendezése és vezetése; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem

reklámcélú); szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; testnevelés; tornatanítás; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

 ( 111 )  233.022

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 00794

 ( 220 )  2020.03.12.

 ( 732 )  E-Consult 2000 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

 szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 111 )  233.023

 ( 151 )  2020.12.06.

 ( 210 )  M 20 01133
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 ( 220 )  2020.04.24.

 ( 732 )  Rag Point Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.

 ( 111 )  233.024

 ( 151 )  2020.12.21.

 ( 210 )  M 20 01125

 ( 220 )  2020.04.27.

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

 ( 541 )  AZIROWILL

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  233.025

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 01634

 ( 220 )  2020.06.11.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Észak-Magyarországról származó kenyér.

 ( 111 )  233.026

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 01458

 ( 220 )  2020.05.26.

 ( 732 )  PolgárBor Termelő és Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Földes-Zilai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  therápia

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  233.027
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 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 01455

 ( 220 )  2020.05.26.

 ( 732 )  Erdészeti és Faipari Innovációs Egyesület, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Selmec Kincse

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.028

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 01132

 ( 220 )  2020.04.24.

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

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

 ( 541 )  EZÜST KESZTYŰ

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

 fertőtlenítő krémek, folyadékok; fertőtlenítő kézkrémek; fertőtlenítő kézmosók.

 ( 111 )  233.030

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 00964

 ( 220 )  2020.04.06.

 ( 732 )  Bombasei Decor Cukrászati Dekorációs Árukat Gyártó és Forgalmazó Kft, Szikszó (HU)

 ( 740 )  Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  ( 546 )

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

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

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

 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].

 ( 111 )  233.031

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 01633

 ( 220 )  2020.06.11.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Észak-Magyarországról származó kenyér.
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 ( 111 )  233.032

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01127

 ( 220 )  2020.04.27.

 ( 732 )  Jakucs Bálint, Göd (HU)

 ( 740 )  Jakucs Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   21    Termoszok; ivópalackok sportoláshoz; palackok; ivópalackok.

 ( 111 )  233.033

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01128

 ( 220 )  2020.04.27.

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  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; energetikai vizsgálat; energiagazdálkodási és

-takarékossági rendszerek fejlesztése; energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; energiatakarékossági

intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; felmérés, mérések és feltárás; ipari elemzési és

kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos online tájékoztatás; ipari folyamatok kifejlesztése; projektelemző

tanulmányok készítése; technológiai elemzés; technológiához kapcsolódó szaktanácsadás; technológiai

szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés és -használat területén; technológiai tanácsadási szolgáltatások

az alternatív energiatermelés terén; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; ipari vizsgálatok lebonyolítása;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrző tesztek végrehajtása; mások által nyújtott szolgáltatások

 tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási célokra.

 ( 111 )  233.034

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01129

 ( 220 )  2020.04.27.

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

-takarékossági rendszerek fejlesztése; energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; energiatakarékossági

intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; felmérés, mérések és feltárás; ipari elemzési és

kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos online tájékoztatás; ipari folyamatok kifejlesztése; projektelemző

tanulmányok készítése; technológiai elemzés; technológiához kapcsolódó szaktanácsadás; technológiai

szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés és -használat területén; technológiai tanácsadási szolgáltatások

az alternatív energiatermelés terén; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; ipari vizsgálatok lebonyolítása;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrző tesztek végrehajtása; mások által nyújtott szolgáltatások

 tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási célokra.

 ( 111 )  233.035

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01130

 ( 220 )  2020.04.27.

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  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; energetikai vizsgálat; energiagazdálkodási és

-takarékossági rendszerek fejlesztése; energiamegőrzéssel kapcsolatos szaktanácsadás; energiatakarékossági

intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; felmérés, mérések és feltárás; ipari elemzési és

kutatási szolgáltatásokkal kapcsolatos online tájékoztatás; ipari folyamatok kifejlesztése; projektelemző

tanulmányok készítése; technológiai elemzés; technológiához kapcsolódó szaktanácsadás; technológiai

szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés és -használat területén; technológiai tanácsadási szolgáltatások

az alternatív energiatermelés terén; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; ipari vizsgálatok lebonyolítása;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrző tesztek végrehajtása; mások által nyújtott szolgáltatások

 tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási célokra.

 ( 111 )  233.036

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01134

 ( 220 )  2020.04.27.

 ( 732 )  INTERNATIONAL SCHOOL OF DEBRECEN, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter, Debrecen

  

( 546 )

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

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
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 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  233.037

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01138

 ( 220 )  2020.04.28.

 ( 732 )  Green Bridge Enterprises Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Burgonyaalapú saláták; baromfi saláták; kész saláták; salátaolaj; joghurt desszertek; falafel; levesek.

 30    Salátaöntetek és dresszingek; salátát tartalmazó szendvicsek; szendvicsek; reggeli sütemények; reggeli

gabonafélék, zabkása, búzadara; fagylalt desszertek, jégkrémek; fogyasztásra kész desszertek

 [cukrászsütemények]; müzli desszertek; pizza; pizzaszószok.

  31    Friss saláták; friss salátazöldségek.

  32    Smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

  39    Pizza kiszállítás; szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.038

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01286

 ( 220 )  2020.05.13.

 ( 732 )  Bánfi Krisztián, Piliscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások.

 ( 111 )  233.039

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01287

 ( 220 )  2020.05.13.

 ( 732 )  Via Limes Kft., Tök (HU)

 ( 541 )  Arché

 ( 511 ) 9    Elektronikus adatbázisok; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatkezelő szoftverek; adatok keresését

és kinyerését lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver;

adattároló programok; fájlmegosztó szoftverek; fájlszerver-szoftverek; információ-visszakereső alkalmazások;

számítógépes kereső szoftverek; számítógépes programok online adatbázisokhoz való hozzáféréshez,

böngészéshez és kereséshez; számítógépes program digitális képek és fényképek rendszerezéséhez és
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megtekintéséhez; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető adatbázisának létrehozására;

számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás automatizálásához;

 számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; szoftverek digitális osztott tároláshoz.

 ( 111 )  233.040

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01291

 ( 220 )  2020.05.13.

 ( 732 )  Első Magyar Könyvelő és Pályázatíró Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PÁNIKGOMB

 ( 511 )  35    Adminisztratív könyvelés; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallás előkészítő szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése és konzultációs szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; adóbevallások elkészítése

[könyvelés]; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos könyvelési tanácsadás; adótanácsadás [könyvelés];

adótervezés [könyvelés]; adóügyi konzultáció; adóvisszatérítési tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; adózási

konzultáció [könyvvitel]; adózással kapcsolatos iratok elkészítése; adózással kapcsolatos konzultáció

[könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési tanácsadás; egészségügyi költségmenedzsment; energiafogyasztás

nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli audit céljából; értékesítési kimutatások kezelése;

fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; jövedelemadó visszatérítések előkészítése és

teljesítése; költségek könyvelése; költséggazdálkodási számvitel; könyvelés; könyvelés, könyvvizsgálat;

könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyvelési szolgáltatások nyugdíjalapokhoz; könyveléssel

kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató

szolgáltatások; könyvvitel elektronikus pénzátutaláshoz; könyvvitel és számvitel; könyvvitel, könyvelés,

könyvvizsgálat; könyvviteli és számviteli szolgáltatások; mérlegképes könyvelés; menedzsment elszámolással

kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi auditálás; pénzügyi beszámolók elkészítése és elemzése vállalkozások

számára; számítógépes könyvelés; számítógépes számvitel; számítógépesített könyvelési szolgáltatások;

számítógépesített adóalap megállapítás [számvitel]; számítógépes vizsgálat, könyvvizsgálat; számítógépes

számvitel készítése; számítógépesített üzleti nyilvántartás; számlák adminisztrálása, kiszámlázása és egyeztetése

mások megbízásából; számlák elkészítése; számlák előkészítése; számlakivonatok összeállítása; számviteli,

könyvelési szolgáltatások; számviteli információkhoz kapcsolódó jelentések szolgáltatása; számlákkal

kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; üzleti auditálás; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

üzleti könyvvizsgálat; üzleti mérlegek elkészítése; adminisztrációs adatfeldolgozás; bérszámfejtés; előadások,

prezentációk rendezése üzleti célokra; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások,

prezentációk szervezése kereskedelmi célokra; előfizetések elektronikus folyóiratokra; éves beszámolók készítése

üzleti vállalkozások számára; jogi jegyzékek kezelésével kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; kezdő

vállalati titkársági szolgáltatások biztosítása cégalapításkor; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; statisztikai

módszerekkel kapcsolatos üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztrációs segítségnyújtás;

üzleti fájlkezelés; beszerzéssel kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos

tanácsadás; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; pénzügyi átszervezéssel

kapcsolatos üzleti tanácsadás; segítségnyújtás üzletvezetéshez; segítségnyújtás üzletszervezéshez; stratégiai

marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; tanácsadás üzleti ügyekben; tanácsadás az üzletvezetés és marketing

területén; találmányok kiaknázásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti adminisztrációs

tanácsadás; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultáció; üzleti tanácsadás;

üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; üzletvezetési [menedzsment] szaktanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletviteli tanácsadás.

 45    Adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; szabályozások előkészítése; jogi ügyekkel kapcsolatos
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szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; joggal, jogi ügyekkel

 kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; engedélyező hatósági szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése.

 ( 111 )  233.041

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01294

 ( 220 )  2020.05.13.

 ( 732 )  CLEARTEX Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 541 )  HYGISTEP

 ( 511 )  27    Lábtörlők; moduláris szennyfogók; műanyag tekercses szennyfogók; kuszáltszálas szennyfogók; műanyag

kuszáltszálas szennyfogók; moduláris nedves szennyfogók; műanyag tekercses nedves szennyfogók;

kuszáltszálas nedves szennyfogók; műanyag kuszáltszálas nedves szennyfogók; alusínes lábtörlők; kefés alusínes

lábtörlők; bordás gumis alusínes lábtörlők; textiles alusínes lábtörlők; logós alusínes lábtörlők; szőnyegek,

 gyékények, linóleumok és más padlóburkoló termékek; tapéták (szövetből készültek kivételével).

 37    Lábtörlők telepítése, karbantartása és javítása; tisztítógépek kölcsönzése; vegytisztítás; fertőtlenítés; cipőtalp

 tisztító és fertőtlenítő lábtörlők és lábtörlő rendszerek telepítése, üzemeltetése, karbantartása és javítása.

 ( 111 )  233.042

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01297

 ( 220 )  2020.05.13.

 ( 732 )  GAPÉMA Csomagolástechnikai és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Fodor Klaudia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai krémek; bőrápoló kozmetikumok; krémek bőrökhöz; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai maszkok; ajakfények; samponok; illatosított fa; illatszer készítmények; sminkeltávolító, sminklemosó

 készítmények; kozmetikai célú folyadékok, oldatok.

 4    Illatosított gyertyák.

5    Immunerősítők; vitaminkészítmények; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fertőtlenítőszerek higiéniai

 célokra; humán étrendkiegészítők.

 ( 111 )  233.047

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 00354

 ( 220 )  2020.02.05.

 ( 732 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Bényi Orsolya, Törökbálint

 ( 541 )  Hiper

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; hangposta szolgáltatások; kábeltelevíziós

műsorszórás; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; okostelefonok bérbeadása; rádióadás, rádiós kommunikáció; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telefontechnikai szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások

biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; üzenetek küldése; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális zene szolgáltatása az

interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; fényképészet;

filmforgatás; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; hangfelvételek

kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádiós szórakoztatás; rádió- és televízióműsorok

készítése; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás]; zenei produkciók; táboroztatás; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.

 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; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; ipari formatervezés; kézírás

elemzése (grafológia); internetes keresőmotorok biztosítása; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mobiltelefonok

kikódolása; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerelemzés; számítógépes rendszerek tervezése; számítógép-programozás; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely

 biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  233.048

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01256

 ( 220 )  2020.05.10.

 ( 732 )  Rajkné Kerek Judit Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 )  FUGAkoncertek

 ( 511 )  41    Élő zenei koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; koncert szolgáltatások; koncert

szolgáltatások [éneklés]; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek szervezése; koncertek

szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertek szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások;

 zenei koncertek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  233.049

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01788

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXOTERFIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 111 )  233.050

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01789

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXOTERIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.
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 ( 111 )  233.051

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 19 03865

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  Lavyl Royal Ltd., Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lavyl 32 Tooth Milk

 ( 511 ) 3    Szájhigiénés készítmények fogápolásra, fogászati célokra; kozmetikai szerek fogápolásra, fogászati célokra;

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra, fogápolásra, fogászati célokra; tisztító tejek fogápolásra, fogászati

célokra; fogporok; fogpaszta; fogkrémek; fogpolírozók; fogmosó gél; fogmosó készítmények; lenyelhető

fogkrém; rágható fogkrémek; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő zselék; fogfehérítő paszták; szilárd

fogkrém-tabletták; fogmosásra szolgáló készítmények; fogtisztító szerek rágógumi formájában; száj- és fogápoló

 kozmetikai készítmények.

5    Gyógyszerek; gyógyszeres krémek fogápolásra, fogászati célokra; étrend-kiegészítők fogápolásra, fogászati

célokra; fogcementek; fogsorragasztók; fogtömő anyag; fogászati ötvözetek; fogászati kerámiaanyagok; fogászati

héjak fogászati helyreállításhoz; fogászati kötőanyagok; fogászati lakkok; anyagok fogjavításhoz; fogkő, plakk

 feltárására szolgáló fogászati készítmények; fogászati készítmények és árucikkek, gyógyhatású fogkrémek.

 ( 111 )  233.052

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 00628

 ( 220 )  2020.02.28.

 ( 732 )  dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 )  POWRTAG

 ( 511 ) 9    Elektronikus jeladók; antennák; elektrodinamikus készülékek jelek távirányítására; távirányító készülékek;

elektromos zárak; akusztikus riasztók; akusztikus csatolók, berregők; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek;

világító vagy mechanikus jelzőberendezések; detektorok; felügyeleti elektromos műszerek; betörés és lopás elleni

jelzőkészülékek; betörés és lopás megelőzésére szolgáló elektromos berendezések; lopás elleni áruvédelmi

eszközök; lopás elleni áruvédelmi címkék; lopás elleni áruvédelmi tokok és tartók; elektromos betörésgátló

felszerelések; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos címkék árukhoz; hatástalanító készülékek elektromos

árucímkékhez; riasztó eszközök; ellenőrző-berendezések és készülékek; vezetőréteggel bevont üvegek; prizmák;

vezetékek; elektromágneses tekercsek, elektromos tekercsek, mágnesek; mágneshuzalok; mágneskártyák,

mágneslemezek, memóriakártyák, intelligens mikrokártyák; mágneses személyazonosító kártyák; személyhívók,

beléptető rendszerek; mágneses kódolók, vonalkód leolvasók; informatikai olvasóegységek; optikai letapogató

egységek; mágneses adathordozók; adatfeldolgozó készülékek és számítógépek; letölthető és rögzített

számítógépprogramok; elektromos ajtónyitó szerkezetek; bekapcsolók; zárókapcsolók; elektromos

akkumulátorok; akkumulátortöltők; automatikus időkapcsolók; informatikai csatolók; interfészek; elektromos

 kerítések.

 ( 111 )  233.053

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01081

 ( 220 )  2020.04.22.

 ( 732 )  StancPack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 40    3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint;

fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés, vésés; nyomtatási, nyomdai

 szolgáltatások; ofszetnyomás; papírsimítás (1); papírsimítás (2); szitanyomás.

 ( 111 )  233.055

 ( 151 )  2020.12.17.

 ( 210 )  M 20 01084

 ( 220 )  2020.04.22.

 ( 732 )  StancPack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Hegedüs Balázs, Budapest

 ( 541 )  Becsomagolt Ötletek

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

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

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

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 40    3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint;

fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés, vésés; nyomtatási, nyomdai

 szolgáltatások; ofszetnyomás; papírsimítás (1); papírsimítás (2); szitanyomás.

 ( 111 )  233.056

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01085

 ( 220 )  2020.04.22.

 ( 732 )  StancPack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

 ( 541 )  Wrapped in Creativity

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

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

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

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 40    3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint;

fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés, vésés; nyomtatási, nyomdai

 szolgáltatások; ofszetnyomás; papírsimítás (1); papírsimítás (2); szitanyomás.
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 ( 111 )  233.057

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01091

 ( 220 )  2020.04.22.

 ( 732 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

  

( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

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

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

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

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

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás
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hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audi berendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  233.059

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01425

 ( 220 )  2020.05.24.

 ( 732 )  László János István, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Újságok.

 ( 111 )  233.060

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01429

 ( 220 )  2020.05.25.
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 ( 732 )  Fekete István, Siófok (HU)

 ( 740 )  Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MENTA TERASZ

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  233.061

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01432

 ( 220 )  2020.05.25.

 ( 732 )  Dr. Prónay Bence, Budapest (HU)

 ( 541 )  Advo alliance

 ( 511 )   35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség.

 45    Jogi dokumentumok elkészítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése;

jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél

 számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában.

 ( 111 )  233.063

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01435

 ( 220 )  2020.05.25.

 ( 732 )  KÉSZ Holding Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Marton Pál, Budapest

 ( 541 )  CME

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

 ( 111 )  233.064

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01610

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 Hyundai Heavy Industries Holdings CO., LTD., Seoul (KR)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HYUNDAI

 ( 511 ) 9    Reosztátok; relék, elektromos; elektromos áramkörzárók; áramátalakítók, transzformátorok; elektromos

konverterek; nagyfeszültségű áramköri megszakítók; villamosenergia-elosztó gépek; kis- és középfeszültségű

áramköri megszakítók; áramköri megszakítók; érzékelők motorokhoz; mérőeszközök, mértékek; abroncsnyomás

érzékelők; elosztótáblák; elosztódobozok; kommunikációs eszközök hajókhoz; napelemek; napenergia panelek;

napmodulok; napelem modulok áramtermeléshez; napelemes áramtermelés; robotikai elektromos

vezérlőberendezések; laboratóriumi robotok; robotok; szoftverek robotok vezérléséhez; kommunikációs eszközök

és műszerek hajókhoz; letölthető számítógépes programok hajókhoz, hajók mozgásának irányításához; radaradók;

radarvevők; radarrendszerek; hajófedélzeti radarok és alkatrészeik; műholdak jelátvitelhez; GPS készülékek;

kommunikáció átvitelre szolgáló készülékek; robotpilóta rendszerek hajókhoz; elektromos és elektronikus videós

megfigyelő berendezések; globális helymeghatározó eszközök; elemekből álló energiatároló berendezések; mobil

alkalmazások okostelefonokhoz; navigációs berendezések járművekhez; érzékelők, számítógépes hardverek

autókhoz; számítógépes programok autókhoz; elülső ütközés-előrejelző berendezés; elektronikus

vezérlőegységek; kamerák autókhoz; mozgásérzékelő szenzorok; gyorsulásérzékelők; gyorsulásmérő szenzorok

autókhoz; tartományérzékelők; autók közötti távolságot érzékelő mérőberendezések; oldaltávolság szenzor
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autókhoz; biztonsági oldaltávolság szenzor autókhoz; vezérlő készülékek elektronikus autó szenzorokhoz; radar

szenzorok autó szenzorok és vezérlő készülékek jelfeldolgozó berendezéseihez; elektronikus

vészfék-berendezések autókhoz; elektronikus sebességszabályozó [tempomat] berendezések autókhoz; sávtartást

segítő elektronikus berendezések autókhoz; parkolást segítő elektronikus berendezések autókhoz; elektromos

biztonsági felügyelő berendezések; AVN (audio-video navigáció) szoftver járműfedélzeti egyszerű fizetéshez;

okostelefonos alkalmazások (szoftverek) járműfedélzeti egyszerű fizetéshez; járműfedélzeti rendszerekhez

csatlakoztatható okostelefonos alkalmazások (szoftverek); akkumulátor- és elemtöltők; elemek; fekete dobozok

[adatrögzítők] gépjárművekhez; számítógépes szoftverplatform autók integrált önvezető vezérléséhez;

autómegosztással kapcsolatos okostelefonos alkalmazások (szoftverek); autóbérléssel- és foglalással kapcsolatos

okostelefonos alkalmazások (szoftverek); okostelefonos alkalmazások (szoftverek) vezetéstörténettel,

parkolásmenedzsmenttel, vezetési adatokkal, járműállapottal és merchandising anyagokkal kapcsolatos

információs szolgáltatásokhoz; plazma-kijelző panelek; digitalizálók; számítógépek; hordozható számítógépek;

nyomtatók; egerek; monitorok; billentyűzetek; mágneslemezek; flopilemezek; szerverek; munkaállomások;

 számítógépasztalok.

 ( 111 )  233.065

 ( 151 )  2020.12.17.

 ( 210 )  M 20 01615

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Malátasör; sörcefre; sörök; sörök és sörtermékek; alacsony alkoholtartalmú sörök; ízesített sörök; kézműves

 sörök; alkoholmentes sör.

 ( 111 )  233.068

 ( 151 )  2020.12.08.

 ( 210 )  M 20 01612

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  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 )  233.069

 ( 151 )  2020.12.09.
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 ( 210 )  M 20 00130

 ( 220 )  2020.01.16.

 ( 732 )  Media Factory Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  233.078

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 01682

 ( 220 )  2020.06.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zenei koncertek; élő

zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  233.079

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 01681

 ( 220 )  2020.06.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bort tartalmazó italok (fröccsök).

 ( 111 )  233.080

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 01876

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  Taboo

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  233.082

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 01877

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  Balaton Delfin

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; sport-és kulturális tevékenységek; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése

 szórakoztatási célokra; fesztiválok szervezése kulturális célokra; oktatási célú fesztiválok szervezése.
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 ( 111 )  233.083

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 01514

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Dr. Marinovszky Judit 50%, Vác (HU)

 Szabóné Kliment Anita 50%, Zebegény (HU)

 ( 740 )  Dr. Marinovszky Judit, Vác

 ( 541 )  Mesélő erdő

 ( 511 )  41    Kulturális rendezvények, gyerekfoglalkozások, szabadtéri kreatív gyerekfoglalkozások, erdei

 gyerekrendezvények szervezése.

 ( 111 )  233.085

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 01499

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  Stork Élelmiszer Manufaktúra Kft., Szár (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 ( 111 )  233.089

 ( 151 )  2020.12.14.

 ( 210 )  M 20 00842

 ( 220 )  2020.03.19.

 ( 732 )  Dr. Kollár József 50%, Siófok (HU)

 Pap Csilla 50%, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  IFC - Identity Fashion Coach

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén;

 oktatás biztosítása.

 ( 111 )  233.090

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01862

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RUMBERALIN

 ( 511 )  5    Emberi használatra szánt gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  233.091

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 00660

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Alkalmazott analitikus gimnasztika (AAG)

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  233.092

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 00682

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  Szűcs Márk, Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

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; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  233.093

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 02048

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; pezsgők; fröccsök.

  35    Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 111 )  233.094

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01867

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Molnár Zoltán, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Klinger Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; aranyér elleni készítmények; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; bébiételek; búzacsíra étrend-kiegészítők; csukamájolaj; diabetikus kenyér gyógyászati

használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati

célokra; dohányzásról való leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást

segítő nikotinos rágógumik; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi rostok; elsősegély dobozok, feltöltve;

emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok

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

étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítő szappanok;

fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

fertőtlenítőszerek kémiai wc-khez; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták;

gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; gyógyászati célokra adaptált

italok; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyteák; húgyúti bántalmak elleni

készítmények; kenőcsök leégésre; lecitin étrend-kiegészítők; légtisztító készítmények; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; propolisz étrend-kiegészítők; protein

étrend-kiegészítők; szájöblítők gyógyászati célokra; székrekedés enyhítésére szolgáló gyógyszerek;

 táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok.

 29    Algakivonatok élelmiszerekhez; almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej; bogyós

gyümölcsök, konzervált; csontleves, húsleves; dióféle-alapú krémek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];

erjesztett tej; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési olajok; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;

gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz; hummusz [csicseriborsókrém]; húsleves koncentrátumok; ízesített

mogyorók, diók; joghurt; kefir [tejes ital]; kókuszdiótej-alapú italok; kókusztej étkezési használatra; lazac [nem

élő]; lecitin étkezési célokra; lekvárok [citrusfélékből]; lenmagolaj kulináris célokra; leveskészítmények; magvak,

elkészítve; mandulatej étkezési célokra; napraforgómag, elkészítve; pálmaolaj táplálkozási használatra; rizstej

étkezési használatra; sajtok; szójaolaj étkezési célra; szójatej; tejhelyettesítők; tojásfehérje; tojáspor; tőzegáfonya

 szósz [befőtt]; vaj; zabtej; zöldségek, tartósított; zöldséglevek főzéshez; zöldségsaláták; mandulatej.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; árpa őrlemény; babliszt; bulgur; burgonyaliszt; búzacsíra emberi

fogyasztásra; dara emberi fogyasztásra; diófélékből készült lisztek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott magvak fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fűszerek,

ízesítők; fűszernövények; gabonaszeletek; gyömbér [fűszer]; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; hántolt árpa; jeges

tea; kakaóalapú italok; kamilla-alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kerti

gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; kukorica, darált; kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely;

kurkuma; kuszkusz [búzadara]; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lepények; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; malátacukor, maltóz; méhpempő; méz; müzli; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták;

pálmacukor; pizza; propolisz; rágógumi; rizs alapú rágcsálnivalók; rizs; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú

-); süteményporok; szendvicsek; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz; szójaliszt; tápióka; tápiókaliszt;

tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; természetes édesítőszerek; tésztaöntetek; vajas kekszek

 [petit-beurre]; zab alapú ételek.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes teaízű italok;

alkoholmentes italok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvíz [italok]; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; paradicsomlevek [italok]; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek

nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas víz; szörpök italokhoz; tejsavó alapú italok;

 zöldséglevek [italok].

 ( 111 )  233.095

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01871
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 ( 220 )  2020.06.30.

 ( 732 )  Spirit Házak Korlátolt Felelősségű Társaság, Fót (HU)

 ( 740 )  Dr. Minárik Ferenc, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

  37    Építés, építkezés és bontás; építés.

 ( 111 )  233.096

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01305

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

  35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  233.097

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00072

 ( 220 )  2020.01.13.

 ( 732 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BRAND WAY & COMPASS

 ( 511 )   16    Papír; nyomdaipari termékek, tanítási- és oktatási anyagok; csomagolóanyagok; könyvek; újságok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi, tájékoztatási és információs célú reklámozási- és

marketingtevékenységek; kereskedelmi hálózatok szervezése és működtetése; franchise rendszerek szervezése,

üzemeltetése; kereskedelmi import-export ügynökségek üzemeltetése; kiszervezett vállalatirányítás;

közvéleménykutatások megszervezése, lebonyolítása és értékelése; üzleti információk, értékelések szakértői

szolgáltatások nyújtása; know-how-k, találmányok, szoftver- és szerzői jogi szellemi alkotásokkal kapcsolatos

 innovatív szervezési és kereskedelmi szolgáltatások nyújtása; internetes kereskedelem.

 41    Rendezvények-, konferenciák-, szimpóziumok-, roadshow-k és workshopok szervezése; kiadói

tevékenységek; szakmai képzések szervezése, lebonyolítása; oktatói tevékenységek szervezése és lebonyolítása;

online oktatói tevékenységek szervezése és lebonyolítása; innováció és kutatásfejlesztési tevékenységekkel és

szellemi tulajdonnal, vállalkozásokkal és pénzügyi tudatossággal kapcsolatos oktatási programok; szellemi
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 tulajdonnal összefüggő mentorprogramok kidolgozása és oktatása.

 45    Jogi szolgáltatások; iparjogvédelmi- és szerzőjogok kezelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

figyelőszolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultációk; szellemi tulajdonnal kapcsolatos tanácsadói

tevékenységek; szellemi tulajdon képviselet; szellemi tulajdonjogok adás-vétele; szerzői jogok kezelése;

 társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  233.099

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01697

 ( 220 )  2020.06.17.

 ( 732 )  Borsós Ferenc, Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

szolgáltatások; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; szabadidős,

rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztató komplexumok; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; táncstúdiók; versenyekkel

kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; vetélkedők, versenyek szervezése; sportfoglalkozások szervezése nyári

táborokhoz; coaching; coaching [tréning]; csoportos edzés oktatása; edzési, sportolási létesítmények foglalása;

edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzőfelszerelések biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása

sportoláshoz; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesz- és

edzőlétesítmények biztosítása; fitneszklub-szolgáltatások; fitneszoktatás, útmutatás; fitneszórák vezetése;

fitneszközpontok működtetése; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó

sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; köredzések tartása; közösségi sportrendezvények szervezése; létesítmények biztosítása sport

rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sportklubok részére; létesítmények biztosítása

sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása egészségkluboknak

[mozgásgyakorlatok]; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai

versenyekhez és díjátadókhoz; ökölvívó mérkőzések szervezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és

szabadidős tevékenységek; sportklub szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sporteredmények szolgáltatása;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények lefoglalása;

sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás,

edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportolókkal

kapcsolatos információnyújtás; sportpark szolgáltatások; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények

szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények,

versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal

kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel

kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és

sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek és

sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és képzési

szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; személyi edzői szolgáltatások; szórakoztató
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sportszolgáltatások; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzés felügyelete; testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák; testépítéssel

kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testnevelés; testnevelési oktatás; testnevelési szolgáltatások; tornaoktatás;

tornatanítás; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyszervezés;

 vezetéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése.

 ( 111 )  233.100

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01732

 ( 220 )  2020.06.18.

 ( 732 )  Nova Scienta Korlátolt Felelősségű Társaság, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

 (herbicidek).

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  233.101

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 00848

 ( 220 )  2020.03.20.

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Szalámik.

 ( 111 )  233.102

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01733

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 )  PodFix

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

 műtrágyák.

5    Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).
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 ( 111 )  233.103

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01558

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Nutrimind Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Nutrimind

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők;

antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi

táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

étrend-kiegészítők sportolók számára; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövényi forrásokból

származó antioxidánsok; L-karnitin fogyókúrához; növényi kiegészítők; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők

emberek számára; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők;

 táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.

 ( 111 )  233.104

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01909

 ( 220 )  2020.07.03.

 ( 732 )  Sirghel Izabella Mária, Érd (HU)

 ( 541 )  bellafashion

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  233.105

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 02045

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; pezsgők; fröccsök.

  35    Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 111 )  233.106

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01910

 ( 220 )  2020.07.05.

 ( 732 )  Beauty Spirit Kft, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Spiritual

 ( 511 ) 3    Parfümvizek, illatosított vizek; parfümök; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; test- és

arcápoló olajok; szépségápoló szérumok; szépségápoló kozmetikumok; szappanok és gélek; nem gyógyhatású
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szépségápoló szerek; nem gyógyhatású testápoló készítmények; kozmetikumok krémek formájában; kozmetikai

krémek az arc és a test számára; kézmosó szerek; illóolajokkal átitatott kendők, kozmetikai használatra; bőrápoló

készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; arcradír készítmények kozmetikai használatra; arctisztító maszkok;

arcvaj; arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; ceruzák kozmetikai használatra; dekoratív kozmetikai

termékek; kozmetikai szemceruzák; kozmetikumok szemöldökhöz; arcszappanok; folyékony szappan; folyékony

szappanok; fürdő- és tusoló gélek nem gyógyászati célokra; illatosított szappanok; kézműves szappanok;

kozmetikai szappanok; krémszappanok; nem gyógyhatású pipereszappanok; szappan; tusfürdők; illóolajok

kozmetikai használatra; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok

egyéni használatra; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok formájában;

natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású

kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású masszázsolajak; nem gyógyhatású piperecikkek; olajok

 test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra; panthenolt tartalmazó kozmetikumok.

5    Dezodorok szövetekre; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; készítmények szagok semlegesítésére;

légfrissítők; levegőillatosító spray-k; szagtalanító légfrissítő spray-k; szőnyegszagtalanító szerek;

 szövetszagtalanítók; wc dezodorok.

 8    Tetováló készülékek; tetoválótűk; tetováló eszközök.

  21    Aromaolaj párologtatók, a nádból készült párologtatók kivételével; párologtatók.

 44    Tetoválás; tetoválószalonok szolgáltatásai; tetoválások lézeres eltávolítása; tetoválások kozmetikai

lézerkezelése; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; gyantás szőrtelenítés; gyantázási

szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és

testkezelési szolgáltatások; kozmetikai kezelés; kozmetikai kezelések; kozmetikai arckezelés; kozmetikai

arckezelési szolgáltatások; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikai

termékek felvitele a testre; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testápoló szolgáltatások;

kozmetikai testkezelések; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; mikropigmentációs

szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások;

narancsbőr-kezelési szolgáltatások; smink szolgáltatások; sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása;

sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; sminktanácsadási szolgáltatások online vagy

személyesen; szemöldök-festési szolgáltatások; szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási

szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások; szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási

szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások; szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások,

különösen szempillák terén; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási kezelések;

szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos

tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás;

szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok

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

szépségápolás területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tartós smink

szolgáltatások; tartós szempillagöndörítési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén;

testművészet; testművészeti szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások;

 zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.107

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01556

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Wang Jun, Budapest (HU)

 ( 541 )  Szupeblam

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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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); ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; lecitin étrend-kiegészítők; protein

 étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

 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 )  233.108

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01557

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Wang Jun, Budapest (HU)

 ( 541 )  Degrésong

 ( 511 ) 1    Gyógynövénykivonatok, az esszenciális olajok kivételével, kozmetikumok gyártásához; kozmetikumok

előállításához használt botanikai kivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra;

antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra; növénykivonatok, az esszenciális olajok kivételével,

 kozmetikumok gyártásához.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

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

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  233.109

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01728

 ( 220 )  2020.06.18.

 ( 732 )  Barabás Béla, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Novilda

 ( 511 )   10    Szexuális segédeszközök; szexuális tevékenységet segítő készülékek, eszközök és árucikkek.

  44    Masszázs; masszázs szolgáltatások.

 ( 111 )  233.110

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01726

 ( 220 )  2020.06.18.

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  KABINKA

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  233.111

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01729

 ( 220 )  2020.06.18.

 ( 732 )  Váradi György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Levegőtisztító készülékek; levegőtisztító gépek; szűrők levegőtisztításhoz; levegőszűrő berendezések;

 fertőtlenítő berendezések.

 ( 111 )  233.112

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 02042

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; pezsgők; fröccsök.

  35    Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 111 )  233.113

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01071

 ( 220 )  2020.04.21.

 ( 732 )  Héder Barna, Budapest (HU)

 ( 541 )  Gold Robbery

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

 ( 111 )  233.114

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01553

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  KÉSZ Holding Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Marton Pál, Budapest

 ( 541 )  MIGA

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

 átképzés; oktatás biztosítása.

 ( 111 )  233.115

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01922
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 ( 220 )  2020.07.06.

 ( 732 )  K&A Dohle Solution Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MOMRISE

 ( 511 )  25    Fehérnemű kismamáknak; kismama felsők; kismama rövidnadrágok; kismama nadrágok; kismama

leggingek; kismama ruhák; kismama ruházat; kismamaruhák; alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű;

alsóingek, trikók; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat;

biciklisnadrágok; bodyk [ruházat]; csípőszorítók; csukló szalagok; dzsekik; edző nadrág; edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák; egyrészes ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat;

esőköpenyek, esőkabátok; fehérnemű; fejpánt, izzadás felfogására; felsőruházat; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

futómezek; futónadrágok; futótrikók; fűzők [alsóneműk, fűzőáruk]; gyermekruházat; harisnyanadrágok;

időjárásálló felsőruházat; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadtságszívó alsóneműk; izzadásgátló zoknik; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók;

jógazoknik; kapucnis felsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros

nadrágok; kerékpáros ruházat; kombinék; legging nadrágok, cicanadrágok; lányka felsőruházat; lányka ruhák;

melegítő felsők; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melltartók; merevítő nélküli melltartók;

nadrágok; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok;

női alsóruházat, fehérnemű; női felsőruházat; női fürdőruhák; pólók; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzőruhák

küzdősportokhoz; ruházat kerékpárosoknak; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; sport felsők,

topok; sportmelltartók; sportnadrágok; sportruházat; sportzokni; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő

ruházat; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; tánchoz való öltözékek; torna- és balettruhák;

 tornanadrágok; topok [ruházati cikkek]; testharisnyák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők.

 ( 111 )  233.116

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01918

 ( 220 )  2020.07.06.

 ( 732 )  ID&Trust Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  bankid.hu

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatvédelmi szoftver; dekóder szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

bioinformatikai szoftverek; szoftverek kártyaolvasókhoz; képfelismerő szoftverek; arcfelismerő szoftverek;

hangfelismerő szoftverek; arcelemző szoftverek; beszédelemző szoftverek; beszédfelismerő szoftverek;

biztonsági szoftverek; szoftver kézi digitális elektronikus berendezésekhez; biztonságos hitelkártya tranzakciókat

elősegítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; ujjlenyomatot vagy tenyérlenyomatot

értelmező számítógépes szoftverek; szoftverek hordozható mágnes- és elektronikus kártyák működtetéséhez;

biometrikus azonosító berendezések; elektronikus azonosító kártyák; biometrikus azonosító rendszerek; azonosító

címkék [kódolt]; azonosító címkék [géppel olvasható]; rádiófrekvenciás azonosító [RFID] címkék; biztonsági

tulajdonságokkal kódolt kártyák azonosítási célokra; elektronikus és mágneses azonosítókártyák szolgáltatások

 kifizetésével kapcsolatos használatra.

 36    Banki tevékenységekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások

bankok részére számítógépes hálózatokon keresztül és műholdas adatátvitel segítségével; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyre vonatkozó információs szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi információs

szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi információs szolgáltatások nyújtása; pénzügyi információs és

tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások pénzintézetek részére számítógépes hálózatokon

keresztül és műholdas adatátvitel segítségével; számítógépes adatbázisból vagy internetről on-line elérhető

pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi információs szolgáltatások biztosítása számítógépes
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adatbázisokhoz való hozzáférés segítségével; számítógépes adatbázis segítségével biztosított pénzügyi

információszolgáltatás; pénzügyi információs szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi ügyletekkel

 kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások.

 42    Azonosítás, mint szolgáltatás [IDAAS]; mobil alapú felhasználói adatok hitelesítése és azonosítás; szoftver,

 mint szolgáltatás [SAAS].

 45    Személyazonosság ellenőrzése; személyazonossági információk hitelesítése [személyazonosság

 ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatások].

 ( 111 )  233.117

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01914

 ( 220 )  2020.07.06.

 ( 732 )  CLAIR & CURTIS COMMUNICATION Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Solti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AZ IS VAN

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

 ( 111 )  233.118

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01679

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  SBGK Irodai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SKALA

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverplatformok; együttműködési menedzsment szoftver platformok; együttműködési

szoftver platformok [szoftverek]; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában;

számítógépes e-kereskedelmi szoftver; e-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; számítógépes elektronikus

kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a felhasználóknak elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását

egy globális számítógépes hálózaton keresztül; számítógépes szoftver csomagok; integrált szoftvercsomagok;

ügyfélkapcsolat-kezelő [CRM] szoftverek; adatátalakító berendezések; szoftverek automatizált üzleti folyamat

felfedezéséhez (ABPD); termékéletciklus-menedzsment szoftverek; kiskereskedelmi szoftverek; berendezések

bankkártyás fizetéshez, pénzfelvételhez a vásárlás helyén; értékesítési pont [POS] rendszerek; elektronikus

értékesítési pont [EPOS] rendszerek; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozásához; szoftverek üzleti

 tranzakciók feldolgozásához; az összes fent említett termék a divat és a formatervezés területén.

 35    Üzletvezetési szolgáltatások az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatban; e-kereskedelemmel

kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; üzleti tanácsadás magánszemélyek számára; üzleti szaktanácsadás

cégek számára; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; cégek

működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti szaktanácsadás; ügyviteli és működési segítségnyújtás

kereskedelmi vállalatok számára; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti

hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; értékesítési menedzsment-szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés;

automatizált adatfeldolgozás; életciklus-költségszámítás üzleti célokra; ruházkodással kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; számítógépesített

értékesítőhelyi adatgyűjtési szolgáltatások kiskereskedők részére; elektronikus értékesítési pont (EPOS)

berendezések bérbeadása; üzleti menedzsment a szállítás és kézbesítés területén; üzleti konzultáció, a szállítás és

kézbesítés területén; üzleti adminisztráció a szállítás és kézbesítés területén; árelemző szolgáltatások;

kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; számlakészítés; adminisztratív

támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; az összes fent említett szolgáltatás a divat és a formatervezés

 területén.

 38    Internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokon és portálokon biztosított
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távközlési szolgáltatások; e-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; elektronikus

kereskedelemmel kapcsolatos távközlési szolgáltatások; jelátvitel elektronikus kereskedelem céljából

telekommunikációs rendszereken és adatkommunikációs rendszereken keresztül; az összes fent említett

 szolgáltatás a divat és a formatervezés területén.

 42    Számítógépes platformok fejlesztése; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); internetes platformok bértárolása;

internetes platform készítése elektronikus kereskedelemhez; elektronikus kereskedelmi platformokhoz való

szoftverek programozása; internetes kommunikációs felületek hosztolása; internetes tranzakciós felületek

hosztolása; e-kereskedelmi felületek fenntartása az interneten; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát

alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; az e-kereskedelem területén használt szoftverek karbantartása;

elektronikus kereskedelemhez kapcsolódó honlap létrehozására és tervezésére irányuló tanácsadás; az

e-kereskedelem területén használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; szoftvercsomagok igény

szerinti tervezése; adatmásolási és átalakítási szolgáltatások, adatkódolási szolgáltatások; szoftverfejlesztés

automatizált üzleti folyamat felfedezéséhez (abpd); logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus

üzleti portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez számítógépes hálózatokon,

intraneteken és az interneten; elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és

 tesztelése; az összes fent említett szolgáltatás a divat és a formatervezés területén.

 ( 111 )  233.119

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01744

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  FOCUS ON EUROPE Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fehér Győrky Neszmélyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GODOENG

 ( 511 )   37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; csővezetékek építése és karbantartása.

 ( 111 )  233.120

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01742

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 )  PLANTHÉ Laboratories

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  233.121

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01738

 ( 220 )  2020.06.19.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IMPULSE

 ( 511 ) 3    Szappan; tusoló- és fürdőzselé; kézmosók; dezodorok és izzadásgátlók; illatszer készítmények; test spray-k;

 kozmetikai szerek; smink.
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 ( 111 )  233.122

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01737

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  Baraksó Ákos 50%, Budapest (HU)

 Kenyeres Péter 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Online oktatás biztosítása.

 ( 111 )  233.123

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01735

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  Baraksó Ákos 50%, Budapest (HU)

 Kenyeres Péter 50%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Mobil alkalmazások.

  38    Mobil kommunikációs szolgáltatások.

 ( 111 )  233.124

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 02041

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; pezsgők; fröccsök.

  35    Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 111 )  233.125

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01740

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  Kenyeres Péter, Budapest (HU)

 Baraksó Ákos, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Online oktatás biztosítása.
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 ( 111 )  233.126

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01739

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  Kenyeres Péter, Budapest (HU)

 Baraksó Ákos, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Mentorálás.

 ( 111 )  233.127

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01873

 ( 220 )  2020.06.30.

 ( 732 )  dr. Papcsák Ferenc, Budapest (HU)

 Vida Sándor, Debrecen (HU)

 Kurucz Ferenc, Ebes (HU)

 Beke Sándor László, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  233.128

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01741

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  Baraksó Ákos, Budapest (HU)

 Kenyeres Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Érzelmi támogató szolgáltatások családok részére.

 ( 111 )  233.129

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01565

 ( 220 )  2020.06.04.

 ( 732 )  Oguzhan Dirican, Budapest (HU)

 ( 541 )  ALFAVILL

 ( 511 ) 9    Kapcsolók, elektromos; villamos kapcsolódobozok; elektromos kapcsolótáblák; elektromos

kapcsolódobozok; elektromos kapcsolószekrények; elektromos kapcsolók/villanykapcsolók; kapcsolódobozok

elektromos vezetőkhöz; táblák, kapcsolótáblák központi feldolgozó egységekhez; kábelcsatornák (elektromos -);

kábelcsatornák elektromos kábelekhez; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; elektromos kábel;
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elektromos kábelek; USB kábelek; SCART kábelek; koaxiális kábelek; modem kábelek; villamos kábelek;

elektromos kábelcsatlakozók; villamos/elektromos kábelek; antenna kábel csatlakozók; kábel csatlakozások

(elektromos); USB-kábelek mobiltelefonokhoz; elektromos dugalj keretek; elektromos elosztódobozok,

elosztószekrények; elektromos elosztók; elosztótáblák [elektromosság]; elektromos elosztótáblák; elosztódobozok

 [elektromosság].

 ( 111 )  233.130

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01566

 ( 220 )  2020.06.04.

 ( 732 )  Kovács K. Zoltán Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  NAP TV

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  233.132

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 00847

 ( 220 )  2020.03.20.

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Szalámik.

 ( 111 )  233.133

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01875

 ( 220 )  2020.06.30.

 ( 732 )  Dr. Ibrahim-Mehdi Ádám Szalah, Szeged (HU)

 ( 541 )  Pannon Pay

 ( 511 )  36    Áruk és szolgáltatások elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül való megvásárlásához kapcsolódó

kifizetések feldolgozása; automata fizetési szolgáltatások; automatikus pénzalap átutalási szolgáltatások;

automatizált banki szolgáltatások bankkártya tranzakciókkal kapcsolatosan; banki szolgáltatások számlák

telefonon történő kifizetéséhez; banki szolgáltatások tőke számlákról történő utalásával kapcsolatban;

bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; belföldi átutalási szolgáltatások; belföldi átutalási

szolgáltatások online biztosítása; belföldi pénzátutalási szolgáltatások; betéti kártyás tranzakciók feldolgozása

mások számára; csekkekkel és adóslevelekkel kapcsolatos adósságbehajtási tárgyalások; elektronikus átutalási

szolgáltatások; elektronikus csekkfizetések feldolgozása; elektronikus díjbeszedési szolgáltatások; elektronikus

fizetési szolgáltatások; elektronikus hitelkártya-tranzakciók; elektronikus kereskedelmi fizetési szolgáltatások;

elektronikus kifizetések feldolgozása; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő áruk

vásárlására szánt pénz átutalása; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül történő pénzátutalás;

elektronikus pénzátutalás telekommunikáció útján; elektronikus pénzátutalások utazási irodák számára;

elektronikus terhelési tranzakciók; elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); előre fizetett kártyával történő elektronikus kifizetések feldolgozása; érintésmentes fizetési
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szolgáltatások; fizetés és pénz átvétele ügynöki minőségben; fizetések feldolgozása számítógépes világhálózaton

keresztül; fizetési tranzakciók rendezése; fizetési ügyintézés; fizetőkártya-szolgáltatások; hitel- és bankkártyával

kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártya-tranzakciók feldolgozása mások számára; hitelkártya tranzakciót

feldolgozó szolgáltatások; hitelkártyák és betéti kártyák kibocsátása; hitelkártyákhoz kapcsolódó kifizetések

feldolgozása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitellevelek és letéti igazolások kibocsátása; idegen váltók

elfogadása; inkasszó szolgáltatások; kártya tranzakciós díjak kidolgozása mások számára; interneten keresztül

történő fizetési műveletek feldolgozása; kártyás fizetések lebonyolítása; készpénz, csekk, és pénzutalvány

szolgáltatások; készpénz ki- és befizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; készpénz nélküli fizetési

forgalom végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi szaktanácsadás; készpénz nélküli fizetési forgalom lebonyolítása;

kifizetések behajtása; kifizetések elektronikus feldolgozása; kifizetések feldolgozása; kifizetések feldolgozása,

lebonyolítása bankok számára; kifizetések feldolgozása építőközösségek számára; monetáris tranzakciók; online

pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; online számlafizetési szolgáltatások; pénzalapok elektronikus átutalásával

kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzátutalás; pénzátutalási szolgáltatások elektronikus kártyák használatával;

pénzátutalási szolgáltatások; pénzkifizetések otthoni összegyűjtése; pénzügyi előtörlesztéssel kapcsolatos

szolgáltatások; pénzügyi és monetáris tranzakciók; pénzügyi fizetési szolgáltatások; pénzügyi transzferek;

pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók blokklánc segítségével; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása;

pénzügyi tranzakciók online lebonyolítása; pénzügyi tranzakciók ügyintézése; pénzügyi tranzakciós

szolgáltatások; pénzváltás és átutalás; számítógépesített pénzátutalás; számlaegyesítés; számlafizetések

elfogadása; számlafizetési szolgáltatások; számlahitelező szolgáltatások; számlák automatizált fizetése;

szolgáltatások pénzügyi tranzakciók végrehajtásához; távfizetési szolgáltatások; terhelési [charge] kártyák által

folyósított kifizetések feldolgozása; terhelési kártyákhoz kapcsolódó kifizetések feldolgozása; többféle fizetési

lehetőség biztosítása kiskereskedelmi üzletekben online módon elérhető, felhasználó által működtetett

elektronikus terminálok segítségével; tőke-átruházás; tőkepiaci tranzakciók lebonyolítása; vezeték nélküli

távközlési eszközökön és készülékeken keresztül nyújtott fizetési szolgáltatások; virtuális valuták elektronikus

átutalása; webhelyen nyújtott számlafizetési szolgáltatások; áthidaló hitelek adósság kiegyenlítésére; adó- és

 vámfizetési szolgáltatások.

 ( 111 )  233.134

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 02057

 ( 220 )  2020.07.17.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Grafikai nyomatok; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; képek; rajzok; ajándékcsomagoláshoz

papírmasni; ceruzák; fényképtartók; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; művészceruzák; papír kitűzők;

papírmasnik; rajzceruzák; rajzoló könyvek; ajándékcsomagoló papír; ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból;

csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolóanyag ajándékokhoz; csomagolásra szolgáló papírdobozok;

irattartó dobozok; karton ajándékdobozok; kartonpapírból készült tartók; kartontálcák ételek csomagolására;

könyvborító fóliák; műanyag csomagolások; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok; papír

zacskók és zsákok készítéséhez; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírdobozok; papírdobozok

csomagolás céljára; papírdobozok csomagoláshoz; papírzacskók; papírzacskók és zsákok; ajándékcímkék;

aktatartók; asztali határidőnaptárak; asztali határidőnaplók; asztali iratrendező tálcák; asztali irattartó tálcák;

asztali irattartók, laptartók; borítékok; borítékok irodai használatra; dossziék, iratgyűjtők; éves naptár; fali tervező

naptárak; falinaptárak; filctollak; füzetborítók; füzetpapír, jegyzetpapír; határidőnaplókhoz való borítások;

irattartó; irattartók; irodai papíráruk; íróeszköz tartók; írókönyvek; jegyzetpapír; könyvjelzők; könyvjelzők, nem

nemesfémből; könyvtámaszok; levélpapír; naplók, naptárak; noteszok; nyomtatott naptárak; papír könyvborítók;

papír könyvek burkolására; papíráruk; színező ceruzák; üdvözlőkártyák; vendégkönyvek; adventi naptárak;
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ajándékcsomagoló kártyák; ajándékkártyák; ajándékkuponok, ajándékutalványok; ajándékutalványok;

almanachok; folyóiratok; gyűjtőkártyák; gyűjthető sportkártyák; gyűjthető kártyák, nem játékokhoz;

határidőnaplók; határidőnaplók, előjegyzési naptárak; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; hírlevelek; jogi

folyóiratok; kaparós matricák; képeslapok; képes levelezőlapok, képeslapok; képregény-könyvek; képregények;

képzőművészeti folyóiratok; kereskedelmi témájú újságok; keresztrejtvények; könyvek; matrica; matricák;

matricák autókra; napilapok; naptárak; naptárak letéphető lapokkal; naptárlapok; névjegykártyák; nyomtatott

információs kártyák; nyomtatott horoszkópok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott grafikonok, diagramok,

térképek; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott papír feliratok; nyomtatott papíráruk; öntapadós

falidíszek papírból; papír feliratok, zászlók; papírzászlók; poszterek; posztermagazinok; programfüzetek;

prospektusok; reklámbrosúrák; reklámfeliratok kartonból; reklámfeliratok papírból; reklámkiadványok;

reklámplakátok; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; riporter

noteszek; szoftverek nyomtatott formában; szórólapok; tájékoztató lapok; tájékoztató levelek; tv-újságok;

üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; üdvözlőlapok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; újságban megjelenő képregény

képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír;

utazási magazinok; fatartalmú papír; finompapír; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; jegyzetfüzetek;

jegyzettömbök; jegyzettömbök letéphető lapokkal; jelzőtáblák papírból; papír; üres jegyzetlapok; asztali alátétek,

tányéralátétek papírból; asztali alátétek kartonból; asztali alátétek terítékekhez papírból; asztali alátétek

terítékekhez kartonpapírból; kartonpapír poháralátétek; koktélesernyők papírból; papír alátétek; papír

 tányéralátétek; polcpapír; ültetőkártyák.

 35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; egyéni

reklámok elkészítése mások számára; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési

promóciók; eladó gépjárművek meghirdetése interneten keresztül; filmsorozatokkal kapcsolatos promóciós

szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez kapcsolódó

reklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek

készítése reklámcélokra; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon

keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az

áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak

reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák

sporttevékenységekkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett

reklámokkal; harmadik fél zenéjének népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; 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 a

közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások a

közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem

felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos

közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére;

hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ

gyűjtése; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások;

környezetvédelmi kérdésekre és kezdeményezésekre való társadalmi figyelemfelhívással kapcsolatos

reklámszolgáltatások; közberuházásokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása

reklámozási céllal; kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása kártyás hűségjutalmazási rendszerrel; mások

termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média beszerzési szolgáltatások;
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média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; mozifilm reklámozás; mozifilmek reklámozása;

mozireklámok; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online reklám- és marketing

szolgáltatások; online reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós kampányok kidolgozása;

promóciós események szervezése és lebonyolítása; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és

televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós

reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; 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; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása,

kiadása és terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámok készítése; reklámok,

hirdetések összeállítása; reklámok előkészítése; reklámok elkészítése; reklámlogók tervezése; reklámkoncepciók

kidolgozása; reklámok készítése és elhelyezése mások számára; reklámok megjelenítése mások részére;

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori

megállapodások és licencszerződések keretében; reklámozás előkészítése; reklámozás és értékesítési promóciós

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

történő online reklámozást; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozás minden

nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára;

reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámozási, promóciós és pr szolgáltatások; reklámozási

szolgáltatások italok népszerűsítésére; reklámozási szolgáltatások; reklámszövegírás; reklámszövegek

publikálása; sajtóreklámozási szolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szórólapok kiadása;

szórólapok tervezése; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós

reklámok elkészítése; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; újságokkal kapcsolatos

reklámszolgáltatások; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása];

üzleti promóció; videofelvételek készítése reklám célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; előfizetés

tv-csatornára; előfizetések elektronikus folyóiratokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra; telefonos

rendelésfelvételi szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; újság előfizetések

ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos

szolgáltatások; újságelőfizetések intézése; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámozással kapcsolatos közvetítői

tevékenység; tördelő szerkesztői zevékenység; hírszerkesztői tevékenység; képszerkesztői tevékenység; újság

szerkesztői tevékenység; lakberendezési rovatok szerkesztése; életmód rovat szerkesztése; közéleti rovat

 szerkesztése; sport rovat szerkesztése; tudományos rovat szerkesztése; aktuális rovat szerkesztése.

 41    Beszédírás, nem reklámcélra; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

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

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

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

szövegek megjelentetése; évkönyvek kiadása; 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; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető

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

hangoskönyvek kiadása; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása; háziállatként tartott halakkal

kapcsolatos nyomtatványok kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások;

hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával
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kapcsolatos könyvek kiadása; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi műveket és okmányokat

tartalmazó kézikönyvtárak; irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek szerkesztése; kézikönyvek

kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások,

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

(beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás;

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

napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel

kapcsolatos információkat biztosító könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; magazinok multimédiás

megjelentetése; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; multimédia publikációk;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; napilapok multimédiás

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

letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése;

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve

reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus

formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek]

kiadása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online képregények biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok

megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és televíziós hírműsor

szolgáltatás; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a

reklámszövegek kivételével; riporteri szolgáltatások; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek

megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek

kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása cd-rom-ok formájában; szövegírás; szövegek kiadása

elektronikus média formájában; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek];

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; újság kiadása

ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és

brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; audio-, video- és multimédiás termékek

gyártása, fényképezés; audiovizuális bemutatók; elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő előadásokkal

kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése; filmes

szórakoztatás; hírműsorok készítése mozis vetítésre; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás;

kábeltelevíziós műsorismertetés [műsor ütemezés]; kölcsönkönyvtárak működtetése; könyvkölcsönzési

szolgáltatások; könyvtárak (kölcsön -); könyvtári szolgáltatások; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális

célú rendezvények szervezése; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek intézése

[szervezése]; mozifilmekkel kapcsolatos információnyújtás; műholdas televíziós show-k; nem letölthető filmek

biztosítása; nem letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; online

egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online

könyvismertetők megjelentetése; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; 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 szórakoztatás; rajongói klubok; show-k szervezése és bemutatása;

sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sporthíradás; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása;

szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; szabadidős információs szolgáltatások; szabadúszó újságírás;

szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató szolgáltatások

interaktív televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában;

szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató

szolgáltatások; szórakoztató telefonos vetélkedők szervezése; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása;

telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; telefonos mesemondó szolgáltatások; telefonos szórakoztatás;
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televíziós és rádiós szórakoztatás; televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós hírműsorok

szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós vetélkedők készítése;

televíziós zenei koncertek; videókönyvtári szolgáltatások; webináriumok szervezése; webrádiós szórakoztatási

szolgáltatások; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás

és foglalási szolgáltatások; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás;

jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; ülőhelyfoglalás előadásokra és sportrendezvényekre; bulvár újságírás;

 gasztronómiai receptek írása; keresztrejtvények kiadása.

 ( 111 )  233.135

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 02044

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; pezsgők; fröccsök.

  35    Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 111 )  233.136

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 00274

 ( 220 )  2017.12.27.

 ( 732 )  CENTRO PLAST S.R.L., Terni (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

műanyag zacskók csomagoláshoz; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szemeteszsákok; műanyag

zacskók csomagoláshoz; műanyag zacskók csomagoláshoz; papír szemeteszsákok; műanyag zsákok

szemetesekbe; műanyag zsákok szemetesekbe; műanyag zacskók alsóneműk eltávolítására; szemeteszsákok

 papírból vagy műanyagból; általános célú műanyag zsákok; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 ( 111 )  233.137

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01878

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  dr. Papcsák Ferenc, Budapest (HU)

 Vida Sándor, Debrecen (HU)

 Kurucz Ferenc, Ebes (HU)

 Beke Sándor László, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  233.138

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01321

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  Pálinkás Mihály, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Gépjárművezetők képzése; gépjármű oktatás [autósiskolák]; gépjárművezető-tanfolyam biztosítása.

 ( 111 )  233.139

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01860

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Pörzse Norbert László, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vagyaim.hu - "Vágyaid valóra váltva"

 ( 511 )  39    Termékek csomagolása; árukiszállítás; áruk begyűjtése; áruk feladása; áruk szállítása; áruk csomagolása;

áruk raktározása; árukiadási szolgáltatások; szolgáltatások áruk kirakodásához; szolgáltatások áruk tárolására;

kereskedelmi áruk tárolása; raktározás és árukiszállítás; levélben megrendelt áruk szállítása; termékek szállítása

 és tárolása; áruk házhozszállításának megszervezése; szállítási, áruküldési szolgáltatások.

  41    Online kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  233.141

 ( 151 )  2020.12.17.

 ( 210 )  M 20 01694

 ( 220 )  2020.06.17.

 ( 732 )  CerFood Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

 gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé.

 32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények

 italok készítéséhez.

 ( 111 )  233.142

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 02043
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 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; pezsgők; fröccsök.

  35    Reklámozás; marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 ( 111 )  233.143

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 00849

 ( 220 )  2020.03.20.

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Szalámik.

 ( 111 )  233.144

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01691

 ( 220 )  2020.06.16.

 ( 732 )  EPER STUDIÓ Kft., Visegrád (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kakaó; csokoládé; cukor.

 ( 111 )  233.145

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01869

 ( 220 )  2020.06.30.

 ( 732 )  C-Line Ingatlan Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  TecLin

 ( 511 )  7    Hőszivattyúk [gépalkatrészek].

  11    Hőszivattyúk, hőpumpák; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk, hőpumpák.
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 ( 111 )  233.146

 ( 151 )  2020.12.15.

 ( 210 )  M 20 01589

 ( 220 )  2020.06.08.

 ( 732 )  Farkas László Géza, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikák készítése; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes

grafikai szolgáltatások; grafikai tervező szolgáltatás; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai illusztrációk

tervezése; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; ipari és

grafikai tervezés; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; számítógépes grafikák renderelése

(digitális képfeldolgozási szolgáltatások); weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés;

tanácsadási szolgáltatások grafikákhoz használt számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; grafikai tervezés és

színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és

grafikai tervezés; mérnöki tervezés; mérnöki tervezési szolgáltatások; vizuális tervezés; építészeti tervezés;

építészeti tervkészítés; iparművészeti tervezés; műszaki tervezés; belsőépítészeti tervezés; órák tervezése;

építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti tervek készítése; építészeti tervezési

szolgáltatások; építészeti tervező szolgáltatások; tanácsadás az építészet és építészeti tervezés területén; építészeti

és várostervezési szolgáltatások; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;

 ékszertervezési szolgáltatások; ékszerek tervezése; ékszerek és kiegészítők tervezése.

 ( 111 )  233.148

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01774

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Kaszás Zoltán, Karancsalja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Barbecue (grill) begyújtó kémény; faszenes grillek; főző berendezések; grillek, rostélyok (sütőeszközök);

grillel felszerelt tűzhelyek; grilleszközök, barbecue-k; grillezők, grillsütők; grillkészülékek, barbecue-k

(sütéshez); grilltálcák, grill tepsik; hibachik (faszénnel működő japán grillezők); rácsok, rostélyok, grillek

 (sütőkészülékek); rostok (sütőkészülékek), grillsütők.

 30    Fűszerek; ízesítők, szószok; fűszeres készítmények ételekhez; fűszeres mártások; kevert mártások; mártások

 konzervben.

 43    Vendéglátás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; bárszolgáltatások; éttermi

 szolgáltatás; gyorséttermek, snack bárok.

 ( 111 )  233.149

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01602

 ( 220 )  2020.06.09.

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

 ( 541 )  TANYDONCOMBI

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  233.150

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01768

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Cleango Services Kft., Tótvázsony (HU)

 ( 740 )  Dr. Polgár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Tisztítószerek kis- és nagykereskedelme.

  37    Takarítási szolgáltatások; járművek tisztítása; mosás.

 ( 111 )  233.151

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00896

 ( 220 )  2020.03.27.

 ( 732 )  Szőke Buda, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Szabadidős ruházati termékek, kerékpárok, biciklik, rollerek, makettek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  233.152

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01417

 ( 220 )  2020.05.25.

 ( 732 )  Csabina Marianna, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémlemez szigetelések; bádoglemez, ónozott lemez, fehérbádog; burkolólapok fémből, épületekhez; előre

gyártott fém platformok; előre gyártott házak fémből; előtetők fémből[épületekhez]; építmények acélból;

építőelemek fémből; falburkolatok fémből; fémburkolatok építményekhez; fém burkolólemezek; fémtáblák;

fémépítmények; fém építőanyagok; fémszerelvények építményekhez; fém tetőcserepek; fém tetőhéjazatok; fém

tetőcsatornák; födémek, mennyezetek fémből; tetőfedések fémből; tetőfedő anyagok fémből; tűzálló

 építőanyagok fémből; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; vázas fémállványzatok.

 17    Szigetelőanyagok építőipari felhasználásra; építőipari szigetelőhabok; építőiparban használt tömítőanyagok;

ásványgyapot [szigetelőanyag]; fakéreg burkolat hangszigeteléshez; hőterjedést gátló anyagok; hőálló

szigetelőanyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok; szigetelőanyagok; szigetelő vakolat; tömítések, szigetelések;

 üvegszálból készült szövetek szigetelésre; üveggyapot szigetelési célokra.

 37    Építőipari szolgáltatások; ácsmunkák; vidéki, mezőgazdasági létesítmények építése; mezőgazdasági

területekkel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; szigetelési szolgáltatások; épületek szigetelése; meglévő

épületek szigetelése; légréteges falak szigetelése; külső falak szigetelése; belső és külső falak, mennyezetek és

tetők szigetelése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; állványozás; építés; építési

 tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete; épületszigetelés, épülettömítés; gyárépítés; kőműves munkák.

  40    Ónmegmunkálás, bádogozás.
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 ( 111 )  233.153

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01418

 ( 220 )  2020.05.25.

 ( 732 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogkrémek; illatszer készítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

szerek állatok számára; mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem

gyógyászati használatra; szappan; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási

 célokra, vegytisztító készítmények.

 16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztalneműk papírból; csomagolópapír;

egészségügyi papír, WC-papír; papír; papír asztalterítők; papír alátétek; papír-írószer áruk; papírszalvéták;

papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölköző; papírzsebkendők, papírtörlők; poháralátétek papírból;

 szemeteszsákok papírból vagy műanyagból.

  19    Cement, készházak; tetőcserepek.

 21    Dörzsölő eszközök [kefék]; étkészlet, a kések, villák és kanalak kivételével; étkészletek;

felmosófej-kifacsarós vödrök; felmosó vödör kicsavaróval; felmosórongyok; fűszertartó szettek; kenyérkosarak,

háztartási célokra; kenyértartók; kenyérvágó deszkák; konyhai dörzsik; papírtányérok; poharak papírból vagy

 műanyagból; szivacsok háztartási használatra; tisztítópárnák, súrolószivacsok.

 29    Baromfi, nem élő; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott,

csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből); étkezési olajok; fagyasztott

gyümölcsök; feldolgozott zöldségek; földimogyoró, elkészítve, gomba, tartósított, gyümölcsbefőttek;

gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; halak, halból készített élelmiszertermékek; húskivonatok; húsok;

hús, tartósított; joghurt; kefir; kolbász; lekvárok [citrusfélékből]; lencse; lenmagolaj; levesek; magvak, elkészítve;

májpástétom; margarin; mazsola; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési;

paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré; préselt gyümölcspép; repceolaj, étkezési; rizstej; sajtok; savanyúságok;

sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; tej; tejtermékek; tejföl; tofu; tojások; tonhal [nem élő]; vadhús;

 vaj; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zselék; zsírok, étkezési.

 30    Almaszósz; bors; búzadara; búzaliszt; cikória; cukor; csokoládé; ecet; édességek karácsonyfák díszítéséhez;

élesztő; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők; fűszernövények;

gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra;

gyümölcsszószok; húslé, mártás, szaft; húsos piték; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaó alapú italok; kamillaalapú

italok; kávé; kávé alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;

kovász; kukoricadara; kukoricaliszt; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

majonéz; marcipán; metélttészta-alapú készételek; méz; mustár; müzli; palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek;

paradicsomszósz; pizza; pótkávé; rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőpor; szendvicsek; tea; természetes

 édesítőszerek, tésztaöntetek; zab alapú ételek; zsemlemorzsa.

 32    Ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyümölcslevek; izotóniás italok; készítmények italokhoz;

komlókivonatok sör előállításához; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz;

porok szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szőlőmust; szörpök italokhoz; üdítőitalok, vizek

 [italok]; zöldséglevek [italok].

  33    Borok; borpárlat; égetett szeszes italok; szeszes italok.

  37    Fertőtlenítés; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; vegytisztítás.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési
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lehetőség biztosítása; önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

 szobafoglalás, szállásfoglalás, szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás.

 ( 111 )  233.154

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00738

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  GYOSZ

 ( 511 )   16    Papír- és nyomdaipari termékek; újságok; könyvek; folyóiratok; képek; grafikák; plakátok.

 35    Reklámozás és ügyletek; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és

 vásárok szervezése; szakvélemény adások; üzleti információk.

  38    Elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek küldése.

 41    Vállalkozók és munkáltatók részére konferenciák, szimpóziumok, akadémiák szervezése és lebonyolítása; a

vállalkozók és munkáltatók részére képzési programok szervezése és lebonyolítása; alkotóműhelyek szervezése

és lebonyolítása; coaching programok; vállalkozók és munkáltatók részére kulturális és sportrendezvények

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; coach programok szervezése és lebonyolítása; vállalkozók és

munkáltatók tevékenységét segítő műszaki, gazdasági, kereskedelmi, és pénzügyi programok szervezése és

 lebonyolítása.

 45    Vállalkozók és munkáltatók érdekvédelmi tevékenysége; vállalkozók és munkáltatók részére jogi

 szolgáltatások biztosítása.

 ( 111 )  233.155

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00901

 ( 220 )  2020.03.27.

 ( 732 )  Tóth Kitti, Kápolnásnyék (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  Mondj Igent! Velem

 ( 511 )  45    Esküvőkkel kapcsolatos mindennemű szolgáltatások nyújtása; esküvői szertartások tervezése és szervezése;

felekezeten kívüli, nem vallásos polgári esküvői szertartások megszervezése és lebonyolítása; vallási szertartások

 levezetése.

 ( 111 )  233.156

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01673

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  Natur-Food Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, szárított, főzött gyümölcsök és zöldségek, földimogyoró, mogyoró, dió, gyömbér, gomba,

magvak és ezek keverékei, ízesített és kandírozott változatai, szárított gyümölcsök és zöldségek, csipszek és

 snackek, hummusz, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények és gabona chipszek;

csokoládéval, kakaóval, kókusszal bevont zöldségek, gyümölcsök, diók, mogyorók, magvak és ezek keverékei,

müzli, pattogatott kukorica, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, fűszerek;
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 tartósított fűszernövények.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

 osztályokba; friss gyümölcsök és zöldségek, gomba, kókusz, mandula, mogyoró, olivabogyó.

 ( 111 )  233.157

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01851

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  DD-BABE

 ( 511 )  10    Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati

használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati

 készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és

 kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.158

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01852

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  DD-BART

 ( 511 )  10    Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati

használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati

 készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és

 kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.159

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01849

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  DD-LYME

 ( 511 )  10    Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati

használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati

 készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.

 42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi

 kutatás; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos kutatás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 24. szám, 2020.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3008



berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és

 kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.160

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00992

 ( 220 )  2020.04.07.

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

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Vaj.

 ( 111 )  233.161

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00991

 ( 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 )  233.162

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00982

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  233.163

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00981

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Tejföl.

 ( 111 )  233.164

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00977

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Joghurt.

 ( 111 )  233.165

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00993

 ( 220 )  2020.04.07.

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

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Túró.

 ( 111 )  233.166

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01854

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  DD-TICK

 ( 511 ) 5    Biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai

készítmények orvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi,

gyógyászati célokra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; előretöltött
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fecskendők gyógyászati használatra; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; tápanyagok

mikroorganizmusok számára; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti

 célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérplazma.

9    Anyagvizsgáló készülékek és gépek; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra;

fényképezőgépek, kamerák; fénykibocsátó diódák [LED]; inkubátorok baktérium kultúrákhoz; kémcsövek;

laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; mikroszkópok; optikai gyűjtőlencsék,

kondenzorok; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; pipetták; számítógépes programok [letölthető

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

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép

 interfészek; vegyészeti berendezések és eszközök.

 10    Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati

használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati

 készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.

 42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi

 kutatás; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos kutatás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és

 kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.167

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01853

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  DD-QUEEN

 ( 511 ) 5    Biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai

készítmények orvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi,

gyógyászati célokra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; előretöltött

fecskendők gyógyászati használatra; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; tápanyagok

mikroorganizmusok számára; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti

 célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérplazma.

9    Anyagvizsgáló készülékek és gépek; diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra;

fényképezőgépek, kamerák; fénykibocsátó diódák [LED]; inkubátorok baktérium kultúrákhoz; kémcsövek;

laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; mikroszkópok; optikai gyűjtőlencsék,

kondenzorok; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; pipetták; számítógépes programok [letölthető

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

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép

 interfészek; vegyészeti berendezések és eszközök.

 10    Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati

használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati

 készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.

 42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi

 kutatás; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos kutatás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi
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berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és

 kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.168

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01850

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Lyme Diagnostics Kft., Budakalász (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  DD-AN/EH

 ( 511 )  10    Állatorvosi készülékek és eszközök; analizátorok baktériumazonosításhoz gyógyászati használatra;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; DNS- és RNS-vizsgálatra szolgáló készülékek gyógyászati

használatra; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra; gyógyászati

 készülékek és eszközök; injekciós fecskendők; tűk orvosi használatra.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és

 kezelési célokra; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  233.169

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00978

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Joghurt.

 ( 111 )  233.170

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00980

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Bicskei Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt., Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Anita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 111 )  233.172

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01276
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 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  Hunguest Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  233.176

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 00670

 ( 220 )  2020.03.03.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Szlovákiából származó alkoholtartalmú italok; Szlovákiából származó alkoholtartalmú készítmények italok

 készítéséhez.

 ( 111 )  233.184

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01355

 ( 220 )  2020.05.20.

 ( 732 )  WOODTECH CSOPORT Korlátolt Felelősségű Társaság, Kőszeg (HU)

 ( 541 )  woodtech

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

 ( 111 )  233.196

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01641

 ( 220 )  2020.06.11.

 ( 732 )  Zsigovits Angelika, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  44    Táplálkozási és étrendi tanácsadás.

 ( 111 )  233.197

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01814

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 24. szám, 2020.12.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3013



  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  233.198

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01816

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Fodor Elemér, Budapest (HU)

 Tamás György, Penészlek (HU)

 ( 740 )  Dr. Apponyi Dániel, Budapest

 ( 541 )  LLAMASTERS

 ( 511 )   28    Táblajátékok; társasjátékok; játékkártyák; játékok; videojátékok; kártyajátékok.

 ( 111 )  233.199

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01820

 ( 220 )  2020.06.25.

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

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tanyasi csirkéből készült hús és baromfihús; tanyasi csirkéből készült húskivonatok; tojások.

 ( 111 )  233.200

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01821

 ( 220 )  2020.06.25.

 ( 732 )  NIPÜF Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

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

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  233.201

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01996

 ( 220 )  2020.07.13.

 ( 732 )  dr. Kása Borbála, Pilisvörösvár (HU)
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 ( 541 )  Frutti di Mutti

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények

 italok készítéséhez.

 ( 111 )  233.202

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 02000

 ( 220 )  2020.07.14.

 ( 732 )  D&B 2001 Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kékmacska

 ( 511 )  43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering

intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel

és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,

azonnali fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra;

kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;

éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi

tájékoztató szolgáltatások; tájékoztatás italreceptek formájában; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; belső berendezések bérbeadása; beltéri asztalok kölcsönzése; beltéri székek bérbeadása; beltéri

szőnyegek kölcsönzése; beltéri világítás kölcsönzése; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok,

abroszok, étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása; edények

bérbeadása; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; étkészletek

kölcsönzése, bérlése; evőeszközök kölcsönzése; főzőeszközök bérbeadása; főzőkészülékek bérbeadása; háztartási

világító eszközök bérbeadása; italadagoló gépek bérbeadása; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk

kölcsönzése; székek és asztalok bérbeadása; szőnyegek bérbeadása; szőnyegek, gyékények kölcsönzése; takarók

kölcsönzése; teríték kölcsönzése; üvegáruk kölcsönzése; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások;

bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és

italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások];

éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket,

szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok;

italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi

szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; önkiszolgáló éttermek; pub

szolgáltatások; salátabárok; snack-szolgáltatások; sörkert szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához;

szolgáltatások italok biztosításához; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények

biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; létesítmények biztosítása

vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók,
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kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; termek kölcsönzése közösségi célokra; átmeneti

pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása; elszállásolási

szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása;

közösségi célú helyiségek bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; rendezvénysátrak bérbeadása;

rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; vendéglátási

 szolgáltatások [szállásadás].

A rovat 166 darab közlést tartalmaz. 
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