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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 övek, 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; elektrodinamikai 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

érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos
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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 belépésellenőrzési 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, elektromossági; elosztó pultok, konzolok, elektromossági; elosztótáblák,

elektromossági; 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, felvételi; 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; fodrászati gyakorló fejek

[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók

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; gazom éterek [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; 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 készülékek, nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek

távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó
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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;

mágnesszalag-egységek 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;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomás jelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek
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[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; sav sűrűségmérők; 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); súlymerő berendezések

(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,

elektromos; szabászati 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]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,

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

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

vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; 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 készülékek; 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;

térdpárnák, térdvédők munkásoknak; termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek

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

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

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

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok, Z-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.

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

levelezés, email; 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; 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]; távkonferencia szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása

távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés];

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról

 online biztosított játékszolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  232.575

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 19 02978
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 ( 220 )  2019.09.27.

 ( 732 )  Közösségi Rádiózásért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Spirit FM

 ( 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 övek, 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; elektrodinamikai 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

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 belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben
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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, elektromossági; elosztó pultok, konzolok, elektromossági; elosztótáblák,

elektromossági; 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, felvételi; 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; fodrászati gyakorló fejek

[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók

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; gazom éterek [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; 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 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;
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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;

mágnesszalag-egységek 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;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomás jelzők; nyomásmérő

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

[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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 1. szám, 2021.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M71



[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; sav sűrűségmérők; 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); súlymerő berendezések

(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,

elektromos; szabászati 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]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,

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

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

vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; 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 készülékek; 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;

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; tüzesapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,
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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;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

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

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok, Z-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.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció; vezeték nélküli műsorterjesztés.

 41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.576

 ( 151 )  2020.10.21.

 ( 210 )  M 19 02980

 ( 220 )  2019.09.27.

 ( 732 )  Közösségi Rádiózásért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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;
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biztonsági övek, 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; elektrodinamikai 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

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 belépésellenőrzési 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, elektromossági; elosztó pultok, konzolok, elektromossági; elosztótáblák,

elektromossági; 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, felvételi; 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; fodrászati gyakorló fejek
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[oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók

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; gazom éterek [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; 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 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
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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;

mágnesszalag-egységek 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;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomás jelzők; nyomásmérő

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

[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; sav sűrűségmérők; 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); súlymerő berendezések

(2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó berendezések,

elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek; számítógépek;

számítógépes hardver; számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok
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[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]; szelfi lencsék; szélirány jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők,

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

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

vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED]; 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 készülékek; 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;

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; tüzesapók; 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;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

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

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok, Z-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.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció; vezeték nélküli műsorterjesztés.
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 41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  232.735

 ( 151 )  2020.11.03.

 ( 210 )  M 20 01053

 ( 220 )  2020.04.17.

 ( 732 )  Skinglow Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  232.741

 ( 151 )  2020.11.04.

 ( 210 )  M 20 00455

 ( 220 )  2020.02.13.

 ( 732 )  KOVAX '95 Informatikai, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Bessenyei Tibor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  232.852

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 20 01388

 ( 220 )  2020.05.21.

 ( 732 )  Luu Hoang Trung 50%, Budapest (HU)

 Nagy Zoltán Zsolt 50%, Algyő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Vízkezelés.

  42    Vízelemzés.

 ( 111 )  232.988

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01845

 ( 220 )  2020.06.26.
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 ( 732 )  GGB Delivery Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  233.003

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 00769

 ( 220 )  2020.03.10.

 ( 732 )  Tar Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lenkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Masszázs.

 ( 111 )  233.004

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 19 03579

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  FOCUS MEDICAL Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Papcsák Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FOCUS MEDICAL

 ( 511 )   44    Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  233.005

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01493

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  Power Biztonságtechnikai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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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.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 111 )  233.006

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01498

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  NEFRA Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítási ügynöki tevékenység; balesetbiztosítással kapcsolatos

tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási díjajánlatok nyújtása; biztosítási

díjak kiszámítása; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási és

pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítási igények ügyintézése; biztosítási információ

és szaktanácsadás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási irodák, ügynökségek; biztosítási díjak

kiszámításával kapcsolatos tájékoztatás; biztosítási konzultáció és információk; biztosítási közvetítő szolgáltatás;

biztosítási nyomozás, kutatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási statisztikai szaktanácsadási és

tanácsadási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási tanulmányok; biztosítási tervek adminisztrálása;

biztosítási tervek ügyintézése; biztosítási ügyintézés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; biztosítási ügynöki

tevékenységek; biztosítási ügynökségek és ügynöki szolgáltatások; biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel

kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; biztosítások adminisztrációja; életbiztosítások;

életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos ügynöki

tevékenység; életbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos tervezési szolgáltatások;

életbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; évjáradékok ügyintézése; évjáradékokkal

kapcsolatos szolgáltatások; fogászati egészségbiztosítás megkötése és adminisztrációja; gépjármű-biztosítással

kapcsolatos ügynöki tevékenységek; hajóbiztosításhoz kapcsolódó brókerügynökségi szolgáltatások;

hajóbiztosítási ügynökségi szolgáltatások; háziállatokkal kapcsolatos biztosítási ügynökségi szolgáltatások;

hitelbiztosítás ügyintézése; járműbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; kárbecslés nem

életbiztosításokhoz; költöztetési biztosításhoz kapcsolódó ügynöki szolgáltatások; lakásbiztosítással kapcsolatos

tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; nem-életbiztosítások közvetítése; pénzügyi szaktanácsadás és biztosítási

szaktanácsadás; robbanásokkal kapcsolatos biztosítási konzultációs szolgáltatások; szállítási biztosítások

közvetítése; számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető biztosítással kapcsolatos tájékoztatás

biztosítása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető viszontbiztosítással kapcsolatos

tájékoztatás biztosítása; tanácsadási szolgáltatások biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások életbiztosításokkal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások biztosítási kárigényekkel

kapcsolatban; tűzesetekkel kapcsolatos biztosítási konzultációs szolgáltatások; utasbiztosítás ügyintézéséhez

kapcsolódó ügynöki tevékenységek; utasbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások;

vagyonbiztosítási ügynöki szolgáltatások; viszontbiztosítási ügynöki tevékenység; viszontbiztosítással

kapcsolatos tájékoztatás biztosítása; viszontbiztosítással kapcsolatos szaktanácsadás; viszontbiztosítással

kapcsolatos tájékoztatás; biztosítéki ügynöki szolgáltatások, vagyonkezelési képviselők; egészségbiztosítással

kapcsolatos megtakarítási programok; egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, tervek;

egészségüggyel kapcsolatos előtakarékossági szolgáltatások; egészségügyi finanszírozás biztosítása;

egészségügyi intézményekkel kapcsolatos pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; finanszírozás létrehozása,

megszervezése; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; független pénzügyi tervezési tanácsadás;

hiteltúllépéssel kapcsolatos ügyintézés; infrastruktúra-beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás;
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ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül

nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések terén; kereskedelmi ügynöki szolgáltatások;

kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; lakás-takarékpénztárak takarékossági megállapodásaival kapcsolatos

ügynöki tevékenység; más pénzügyi intézmények által nyújtott finanszírozást intéző ügynöki szolgáltatások;

megtakarítási programokkal, tervekkel kapcsolatos szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjsémák adminisztrációja; nyugdíjterv

szolgáltatások; nyugdíjtervek szolgáltatása; oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás;

pénzügyek igazgatása; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi eszközök ügyintézése; pénzügyi fedezet

megteremtése; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi információs

szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi ingatlantervezés; pénzügyi kockázatértékelési

szolgáltatások; pénzügyi kockázatkezelés; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi kutatás a kockázatkezelés

terén; pénzügyi megbízotti eljárások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi menedzsment szolgáltatások; pénzügyi

szolgáltatások kereskedelme, közvetítése; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások kockázatkezelés területén;

pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzügyi vagyonkezelés; pénzügyi

veszteség kezelése; személyes befektetési tervekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; személyi banki

szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások;

takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; vagyonkezelés és portfólió menedzsment; vagyonkezelési

ügyintézés; vagyonkezeléssel, befektetéssel kapcsolatos tanácsadás; vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; biztosítások megkötése, értékelése és biztosítási célú becslések; biztosítással kapcsolatos

szaktanácsadási szolgáltatások; biztosítással kapcsolatos tájékoztatás; bróker tanácsadási szolgáltatások

biztosítással kapcsolatban; egészségbiztosítási ügynöki szolgáltatások; egészségbiztosítással kapcsolatos

tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; életbiztosítás közvetítésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítás

 ügyintézése; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítási ügynökségek.

 ( 111 )  233.007

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01668

 ( 220 )  2020.06.13.

 ( 732 )  Fehér Orsolya, Budapest (HU)

 ( 541 )  Mad Ape Hungary

 ( 511 )  25    Alsóingek, trikók; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóruházat, fehérneműk;

alsószoknyák; atlétatrikók; atlétikai ruházat; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek;

ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok; ballonkabátok [trench coat]; bandana kendők; baseball mezek,

egyenruhák; bélelt mellények; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; birkózó mérkőzéseken viselt

ruházat; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik; boksz-nadrágok;

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bomberdzsekik; bolerók; buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyik;

bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; capri nadrágok; chaps nadrág (ruházat); chino nadrágok; cső felsők;

csősálak; csukló szalagok; csuklómelegítők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok; csúszásgátló

zoknik; derékszíjak, övek; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik

sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok;

egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyenruhák; egyenruhák kereskedelmi használatra; egyrészes

ruhák; egyujjas kesztyűk; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek;

esőköpenyek, esőkabátok; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat;

favágó-kockás dzsekik; fehérnemű; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás

felfogására; fejre való sálak, fejkendők; felsőkabátok; felsőruházat; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz;

fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi alsóneműk; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 1. szám, 2021.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M81



fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi

nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú rövidnadrágok

[alsóneműk]; fiú ruházat; focimellények; francia bugyik; fülvédők [ruházat]; funkcionális fehérnemű;

fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; futball mezek;

futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók; galléros ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó

nyakú pulóverek; golfnadrág; golfnadrágok; golfruházat, a kesztyűk kivételével; gyapjú felsőrészek; gyapjú

harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat; gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat;

hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálós jelzőtrikók;

hálózoknik; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők; harisnyák;

harisnyanadrágok; hawaii mintás ingek; házikabátok; hétköznapi, utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos

viselet; hódeszkás egyujjas kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hosszú kabátok; hosszú

szárú bugyik; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók; hosszúnadrágok;

hosszúnadrágok, nadrágok; hosszúszárú alsóneműk; időjárásálló ruházat; ingek; ingek legombolt gallérral;

ingfazonú dzsekik; izzadásgátló zoknik; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez; izzadtságszívó

alsóneműk; izzasztó nadrágok; játékvezetői, bírói egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati

cikkek]; jégeralsók; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek;

kamáslik [lábszárvédők]; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapucnis felsők;

kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok;

kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; készruhák;

kesztyű, mint ruházat; kesztyűk [ruházat]; kétujjas kesztyűk; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok;

környakas pulóverek; körsálak [ruházat]; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;

kötött alsónemű; kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik; lábujjzoknik;

legging nadrágok, cicanadrágok; leplek; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; lezser,

hétköznapi ingek; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok;

melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok,

melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mellények [gilet];

mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; melltartók; merevítő nélküli melltartók; mezek; mezek

amerikai futballhoz; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; míderek; miniszoknyák; monokinik;

motorkerékpáros öltözékek; motoros kesztyűk; műanyag kötények; műbőr övek; műbőr ruhák; műbőr ruházat;

munkaruházati cikkek; nadrágok; nadrágok amerikai futballhoz; nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák;

napellenzők [ruházat]; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók;

nedvességfelszívó sportnadrágok; neglizsék, hálóköntösök; női alsó; női alsóruházat, fehérnemű; női felsőruházat;

női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női overallok; női ruhák; nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok);

nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyitott nyakú ingek; nylon melegítők;

nyomtatott pólók; nyaksálak [sálak]; oldalzsebes nadrágok; öltözékek a ruházat védelmére; öntapadós melltartók;

otthoni köntösök; otthoni ruházat; övek [ruházat]; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; pánt nélküli melltartók;

papírkötények; papírruházat; papucszoknik; partedlik; partedlik (nem papírból); parti kalapok [ruházat]; pizsama;

pizsamaalsók; pizsamák; pizsamák [csak trikószövetből]; plüssruházat; polár gyapjúdzsekik; polár pulóverek;

pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek;

pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák;

repülős ruhák; rögbi felsők; rögbi ingek; rögbi mezek; rögbi nadrágok; röplabdamezek; rövid alsószoknyák; rövid

együttesek [ruházat]; rövid kertésznadrágok; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek;

rövidnadrágok; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok, shortok;

rövidnadrágok, sortok; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruházat (bőr-); ruházat harcművészetekhez; ruházat

kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák]; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára;

sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; selyem nyakkendők; selyemövek, vállszalagok; sídzsekik;
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síkesztyűk; sildek, napellenzők [fejfedők]; símaszkok; sínadrágok; síoverallok; síruhák; síruházat; skortok

[sportszoknyák]; snowboard dzsekik, kabátok; snowboard nadrágok; sötét, rövid, gombos férfikabátok [donkey

jacket]; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportkabátok; sportmellények;

sportmelltartók; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat [kivéve golfkesztyűk];

sportzakók; sportzokni; sportzoknik; steppelt dzsekik [ruházat]; steppelt mellények; stólák; stólák, váll takarására

szolgáló ruhadarabok; strandkendők; strandköpenyek; strandruhák; strandruházat; strandöltözet; szabadidő

együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős

ruházat; szakácsruhák; széldzsekik; szélmellények; szélnadrágok; szemmaszkok; szoknyák; szövetkabátok,

felöltők; sztreccs-nadrágok; tangák; teddyk [alsónemű]; téli kesztyűk; télikabátok; télikabátok, nagykabátok;

tenisz shortok; tenisz szoknyák; tenisz zoknik; teniszpulóverek; teniszingek; teniszruhák; teniszruházat;

térdharisnyák; térdnadrágok; térdzoknik; terepszínű dzsekik; terepszínű ingek; terepszínű kesztyűk; terepszínű

mellények; terepszínű nadrágok; termo zoknik; testharisnyák; testreszabott fürdőruhák melltartókosárral; textil

fejkendők; textilövek [ruházat]; thermo alsóruházat; topok [ruházati cikkek]; torna- és balettruhák;

tornanadrágok; tornaruhák; tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningruhafelsők,

melegítőfelsők; triatlonos ruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; túranadrágok; ujjas dzsekik, kabátok;

ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan

pólók, trikók; ujjatlan trikók; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok; v-nyakú

pulóverek; v-nyakú szvetterek; vágott felsők; vállkendő, nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők;

vállkendők és fejkendők; vállkendők és stólák; vállkendők, nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat];

vállpántok ruházati cikkekhez; vastag ingek; vászon ruházat; védőnadrágok; verseny síruhák; visszahajtott, magas

nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízálló nadrágok; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; vízhatlan nadrágok;

vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan szörfruházat; vízhatlan zoknik; wetsuit ruhák vízisíeléshez;

 zakók, dzsekik; zoknik; zoknik amerikai futballhoz; zoknik és harisnyák; zoknitartók.

 ( 111 )  233.008

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01488

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  Kékszalag

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; rádió és

televízió reklám; promóciós ügynökségi szolgáltatások, promóciós ügynökségek szolgáltatásai a sportokhoz és a

közönségkapcsolatokhoz; közvélemény-kutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; statisztikák

összeállítása; kiskereskedelmi szolgáltatások sporteseményekkel kapcsolatosan; adatadminisztráció; eladási,

értékesítési promóciók; elektronikus kereskedelem sporteseményekkel kapcsolatosan; adatok és információk

gyűjtése és rögzítése sportteljesítményekről; szponzorálással kapcsolatos szolgáltatások; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények kapcsán; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása sportversenyeken;

professzionális sportolók üzleti menedzsmentje; profi sportolók menedzselése; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését sporteseményekhez kapcsolódó szponzori

megállapodások és licencszerződések keretében; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportlétesítmények

üzletvezetése [mások számára]; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával

kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; sporttalálkozók üzletvezetése [mások számára]; sportversenyek és

-események promóciója; eseménymarketing; promóciós események szervezése és lebonyolítása;

nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; marketing információk; információs
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nyilvántartás vezetése; marketing információk nyújtása; statisztikai információk összeállítása; közönségszolgálati

szolgáltatások; marketing kampányok; marketing szolgáltatások; promóciós marketing; telefonos marketing;

partnerprogram-marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingszemélyzet irányítása; reklám és

marketing; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing információk szolgáltatása; marketing stratégiák

 tervezése; sportversenyek promóciója; sport- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos reklámtevékenység.

 ( 111 )  233.009

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01489

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; rádió és

televízió reklám; promóciós ügynökségi szolgáltatások, promóciós ügynökségek szolgáltatásai a sportokhoz és a

közönségkapcsolatokhoz; közvélemény-kutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; statisztikák

összeállítása; kiskereskedelmi szolgáltatások sporteseményekkel kapcsolatosan; adatadminisztráció; eladási,

értékesítési promóciók; elektronikus kereskedelem sporteseményekkel kapcsolatosan; adatok és információk

gyűjtése és rögzítése sportteljesítményekről; szponzorálással kapcsolatos szolgáltatások; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények kapcsán; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása sportversenyeken;

professzionális sportolók üzleti menedzsmentje; profi sportolók menedzselése; reklámozás, beleértve harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését sporteseményekhez kapcsolódó szponzori

megállapodások és licencszerződések keretében; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportlétesítmények

üzletvezetése [mások számára]; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával

kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; sporttalálkozók üzletvezetése [mások számára]; sportversenyek és

-események promóciója; promóciós események szervezése és lebonyolítása; nyereményjátékok, versenyek,

pályázatok szervezése reklámcélokra; marketing információk; információs nyilvántartás vezetése; marketing

információk nyújtása; statisztikai információk összeállítása; közönségszolgálati szolgáltatások; marketing

kampányok; marketing szolgáltatások; célzott marketing; marketingszemélyzet irányítása; reklám és marketing;

marketing információk szolgáltatása; marketing stratégiák tervezése; marketing konzultációs szolgáltatások;

eseménymarketing; sportversenyek promóciója; sport- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

reklámtevékenység; internetes marketing; partnerprogram-marketing; promóciós marketing; telefonos marketing;

partnerprogram-marketing; internetes marketing; célzott marketing; marketingszemélyzet irányítása; reklám és

marketing; marketing információk szolgáltatása; marketing stratégiák tervezése; marketing konzultációs

szolgáltatások; sportversenyek promóciója; sport- és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos reklámtevékenység.

 ( 111 )  233.010

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01664

 ( 220 )  2020.06.12.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)
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 ( 740 )  György Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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).

 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 )  233.011

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 00983

 ( 220 )  2020.04.07.

 ( 732 )  Zsákai Viktor, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  233.029

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 19 02361

 ( 220 )  2019.07.30.

 ( 732 )  CRETUM Management, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  The Authority

 ( 511 )  35    Kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; irodai munkák; kereskedelmi ügyletek, mind kizárólag 1020 Budapest, Fő utca 66.

 szám alatt található ingatlan vonatkozásában.

 36    Biztosítás és pénzügyi ügyletek közvetítése ingatlanügyekkel kapcsolatosan; ingatlannal kapcsolatos

szolgáltatások; ingatlanügyletek, ingatlanberuházás, ingatlaneladás, ingatlankezelés, ingatlanügynökségek, irodák

(ingatlanok) bérlete, lakásbérlet, lakásügynökségek; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; irodahelyiségek

 bérbeadása, mind kizárólag a 1020 Budapest, Fő utca 66. szám alatt található ingatlan vonatkozásában.

 42    Tervezési szolgáltatások; tudományos és technológiai szolgáltatások, mind kizárólag a 1020 Budapest, Fő

 utca 66. szám alatt található ingatlan vonatkozásában.
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 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek

biztosítása; étel- és italellátás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; vendéglátás, mind

 kizárólag a 1020 Budapest, Fő utca 66. szám alatt található ingatlan vonatkozásában.

 ( 111 )  233.046

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 20 00793

 ( 220 )  2020.03.12.

 ( 732 )  Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Keresztanyu

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

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    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
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számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; cosplay szórakoztató

rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  233.054

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01083

 ( 220 )  2020.04.22.

 ( 732 )  StancPack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

  

( 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;
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 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 )  233.058

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01424

 ( 220 )  2020.05.24.

 ( 732 )  Tkatchenko Rossen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Virtuális borkóstoló interneten keresztül.

 ( 111 )  233.067

 ( 151 )  2020.12.17.

 ( 210 )  M 20 01617

 ( 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; alkoholmentes sör;

 ízesített sörök; kézműves sörök.

 ( 111 )  233.077

 ( 151 )  2020.12.21.

 ( 210 )  M 20 02053

 ( 220 )  2020.07.17.

 ( 732 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; alkotóműhelyek szakmai támogatása; coaching

[tréning] és tanácsadó szolgáltatások és képzések; coaching programok szervezése és bonyolítása; know-how

átadása (képzés); könyvkiadás; mentorálás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

és lebonyolítása; oktatási programok összeállítása és kidolgozása, oktatási pályázatok készítése; oktatási

programok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; innovációkkal és szellemi

tulajdonokkal kapcsolatos komplex mentori tevékenységek; műszaki tanácsadás iparjogvédelemmel és szellemi

tulajdonnal kapcsolatban; innovációs-, műszaki-, gazdasági-, pénzügyi- és marketing szakemberek, üzletemberek

 részére képzések szervezése és lebonyolítása.

 45    Jogi szolgáltatások; innovációs szellemi termékek jogvédelmi kutatásai és tanácsadások; jogi-, műszaki-,

gazdasági-, piaci- és pénzügyi megfelelés ellenőrzés és elemzések készítése; szellemi tulajdon- és jogi

vonatkozásban tanácsadás pályázati felhívások előkészítésében és megvalósításában; jogi tanácsadás

innovációkkal, iparjogvédelemmel és szellemi tulajdonnal kapcsolatban; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

monitoring szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos műszaki, gazdasági, pénzügyi, piaci és jogi

 konzultációk; szellemi tulajdon licenszelése; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  233.081

 ( 151 )  2020.12.17.

 ( 210 )  M 20 01317

 ( 220 )  2020.02.10.

 ( 732 )  Curve OS Limited, London (GB)

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

 ( 541 )  CURVE

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek; számítógépes hardverek; mágneses adathordozók; számítógépes operációs

programok (rögzített); adatfeldolgozó eszközök; számítógépek; letölthető elektronikus kiadványok; számítógépes

szoftver hitelkártyával kapcsolatos ügyletekhez; számítógépes szoftverek és számítógépes programok

(letölthető/rögzített számítógépes szoftverek) hitelkártya tranzakciókhoz; számítógépes hardver és szoftver

(rögzített és/vagy letölthető) a megkönnyítés és adminisztráció érdekében banki, hitelkártya, betéti kártya, fizetési

kártya, tárolt érték, elektronikus átutalás, elektronikus fizetések és számlafizetési adatok támogatásához és

kezeléséhez; pénzügyi számlák nyomonkövetésére, kezelésére és elemzésére szolgáló készülékek globális

számítógépes hálózaton keresztül; számítógépes hardver és szoftver a fizetési műveletek elektronikus úton történő

megkönnyítéséhez vezeték nélküli hálózatokon, globális számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési

eszközökön keresztül; számítógépes hardver és szoftver fogyasztók és a vállalkozások számára nyújtandó

pénzügyi hitelhez; letölthető számítógépes programok és alkalmazási szoftverek mobiltelefonokhoz és más

digitális eszközökhöz, amelyek hozzáférést biztosítanak pénzügyi információkhoz, egy digitális pénztárca, amely

a felhasználók számára hozzáférést biztosít ár-összehasonlítási információkhoz, termék-áttekintésekhez, mások

kiskereskedelmi webhelyeire mutató hivatkozásokhoz és kedvezményes információkhoz; mágneses kódolt

hitelkártyák; hitelkártyák; hitelkártyák [kódolt]; hitelkártyák [mágneses]; hitelkártya-kódoló gépek [számítógépes

perifériák]; mágneses fizetési kártyák; hordozható számítógépes hardver; hordozható számítógép perifériák;

 audiovizuális mobil és okos elektronikus eszközök és az ezekhez kapcsolódó szoftverek.

 36    Pénzügyi szolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások;

pénzügyi információ; pénzügyi adat elemzés; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; pénzügyi

szolgáltatások, nevezetesen banki szolgáltatások, befektetési szolgáltatások, hitel kártya szolgáltatások, betéti

kártya szolgáltatások, díj kártya szolgáltatások és előre fizetett kártya szolgáltatások; pénzügyi értékelés és

kockázat menedzsment szolgáltatások mások számára a fogyasztói hitelezés területén; védett információs
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számítógépes hálózat által nyújtott pénzügyi információk; pénzügyi szolgáltatások nyújtása az online

kiskereskedelmi szolgáltatások támogatása érdekében, elektronikus hálózatokon keresztül; pénzügyi elemzés és

konzultáció; hitel- és készpénz kártya szolgáltatások; bankkártya, hitelkártya, bankkártya és elektronikus fizetési

kártya szolgáltatások; hitelkártya érvényesítési szolgáltatások; készpénz helyettesítő műveletek hitelkártyával;

hitelkártya-védelem és nyilvántartási szolgáltatások; hitelkártya tranzakciók feldolgozása; hitelkártya-ellenőrzés;

elektronikus pénztárca szolgáltatások (fizetési szolgáltatások); díjkártyákkal teljesített fizetések feldolgozása;

banki fizetési folyamatok; díjkártyákkal kapcsolatos fizetések feldolgozása; hitelkártyákkal kapcsolatos fizetések

feldolgozása; mások számára történő kifizetések pénzügyi kezelése; betéti kártya érvényesítési szolgáltatások;

fizetési adminisztrációs szolgáltatások; fizetési folyamatok; klíring szolgáltatások; csekk-klíring;

csekk-ellenőrzés; távoli fizetési szolgáltatások; kifizetés-befizetés ügynökként; fizetési tranzakciós szolgáltatások;

fizetési kártya szolgáltatások; pénzügyi hitel szolgáltatások; hitel-pontozási szolgáltatások; hitelminősítő

szolgáltatások; adósságkezelő tanácsadási szolgáltatások; adósságkezelési szolgáltatások; hitelfinanszírozás;

finanszírozás nyújtása hitelértékesítéshez; hitelrendezés; hitelügynökség; hitelügyintézés; hitelezéssel kapcsolatos

 konzultáció; hitelezési tanácsadás; hitel szolgáltatások.

 ( 111 )  233.084

 ( 151 )  2020.12.17.

 ( 210 )  M 20 01683

 ( 220 )  2020.06.16.

 ( 732 )  Kovács Brigitta Hajnalka, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kozmetikai termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szépségápolási termékekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai eszközökkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempillákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

szempillákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempillaragasztó szerekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla kefékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

szempillaelválasztókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillafésűkkel kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillagöndörítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

szempillakefékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillacsipeszekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillaspirálokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

műszempilla ragasztókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempillahosszabbító

szempillafestékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla csipesztisztító

folyadékokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla samponokkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla tisztítókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

műszempilla leoldókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szempilla és szemöldök tisztító

gélekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszempilla kötésgyorsítókkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai csipesztartó karkötőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; tokok kozmetikai eszközökhöz kis- és nagykereskedelme; kozmetikumok szempillához kis- és

 nagykereskedelme; kozmetikai szerek szempillákhoz kis- és nagykereskedelme.

 41    Szépségápolási, kozmetikai oktatás; kozmetikai, szépségápolási oktatás; szépségápolási, kozmetikai iskolák

 szolgáltatásai; oktatási szolgáltatások kozmetikus [szépségápolási] iskolák formájában.

 ( 111 )  233.086

 ( 151 )  2020.12.17.

 ( 210 )  M 20 01512

 ( 220 )  2020.06.02.
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 ( 732 )  UnionPay International Co., Ltd., Pudong, Shanghai (CN)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardver és szoftver; számítógépek; számítógép perifériák, számítógép kiegészítő eszközök;

számítógép szoftver (rögzített); titkosítási szoftverek; titkosítási kulcsok; digitális tanúsítványok, bizonylatok;

digitális aláírások; szoftver biztonságos adattároláshoz, valamint magánemberek banki és pénzügyi intézmények

által használt információk visszakeresése, visszanyerése, valamint továbbítása; bank-közi bankkártya információs

kapcsoló és cserélési rendszer (számítógép szoftver, rögzített); zsebszámológépek; adatfeldolgozó készülékek;

mágneses adathordozó, adattároló eszközök; készülékek képek vagy hang rögzítésére, továbbítására vagy

reprodukálására; elektronikus publikációk, letölthetők; elektronikus hirdetőtáblák, faliújságok;

mikroprocesszorok; monitorok (számítógép hardver); nyomtatók számítógépekkel történő használathoz;

szkennerek (adatfeldolgozó berendezések, eszközök); vonalkód leolvasók; bankkártyák és intelligens kártyák

terminálokkal és kártya-leolvasókkal történő egymásra hatásra képessé tételére tervezett számítógép szoftver;

elektronikus eszközök kártyák leolvasásához, valamint számítógép-áramköri lapkákban, mikrochipekben tárolt

információk olvasásához; mágnesen dekódolt terhelési kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák, debit

kártyák, fizetési kártyák; integrált áramköri kártyák (intelligens kártyák); személyi igazolvány kártyák,

mágnesesek; kártyaleolvasó mágnesesen dekódolt kártyákhoz,valamint számítógép-áramköri lapkákat,

mikrochipeket tartalmazó kártyákhoz; elektronikus okirati igazolási/bizonyítási készülék terhelési kártyák,

bankkártyák, hitelkártyák, betéti kártyák és fizetési kártyák authentikációjának okmányokkal történő okirati

igazolásához; számítógépes készülék adatkezeléshez; számológépek; mennyiség-indikátorok;

kronográfok(időregisztráló szerkezetek); pénztárgépek, kasszák; jegykiadók; jegykiadó automaták;

bankautomaták (ATM); eladási pont (POS)-gépek; mechanizmusok érmékkel működtetett berendezésekhez,

készülékekhez; pénzszámoló és pénzszortírozó gépek; hamisított (téves) érme-detektorok; csekk-memorizáló

 gépek; önszabályozó benzin-mérőeszközök, amelyek számítógépes programmal vannak beállítva.

 35    Hirdetés, reklámozás; költség/árelemzés, önköltségi árelemzés; üzleti értékelési/becslési szolgáltatások;

gazdasági prognózisok, előrejelzések; online piac szolgáltatása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói számára;

eladás/értékesítés-ösztönzés/promóció mások részére; személyes management-szaktanácsadás, konzultáció; titkári

 szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat, revízió, ellenőrzés; támogatási (szponzori) kutatás.

 36    Biztosítási kockázatelbírálás; biztosítási szolgáltatások; biztosítási ügynöki és közvetítői munka;

utazás-biztosítási szolgáltatások; financiális ügyek; pénzügyi szolgáltatások; financiális ügynöki és közvetítési

szolgáltatások; financiális menedzsment szolgáltatások; banki szolgáltatások; fizetési és pénzforgalmi műveletek;

deviza-szolgáltatások; financiális beruházási szolgáltatások; pénzügyi nyilvántartások fenntartása; elektronikus

pénzátutalás; pénzváltás; elektronikus pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások, amelyek telefonon és

interneten, vagy más elektronikus eszközökön keresztül történnek; bankkártyákkal, hitelkártyákkal, előre fizetett

kártyákkal, készpénz kifizetésekkel, csekk-ellenőrzéssel és csekkbeváltással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

elektronikus készpénz tranzakciók; pénzügyi szolgáltatások nyújtása online, hálózati vagy más elektronikusan

digitalizált információkat használó elektronikus eszközök révén történő kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatásához; pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos hitelesítési és felülvizsgálati szolgáltatások; fizetési

meghatalmazási és fizetés-kiegyenlítési szolgáltatások; hitelkártya és betéti kártya felülvizsgálat; utazási csekkek

és utazási utalványok kibocsátása és visszaváltása; elektronikus banki szolgáltatások; online bankügyek;

számítógépes, telefonos bankolás; pénzügyi információk; pénzügyi konzultáció; bankautomata szolgáltatások;

értékesítési hellyel és tranzakciós hellyel kapcsolatos szolgáltatások; elszámolás, pénzügyi; számlakifizetési

szolgáltatások web portálokon keresztül; árengedmény adása mások létesítményeinél történő részvétel kapcsán

 egy tagsági igazolvány használatán keresztül.

 ( 111 )  233.087

 ( 151 )  2020.12.17.
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 ( 210 )  M 20 01014

 ( 220 )  2020.04.09.

 ( 732 )  Robidia s.r.o., Praha 9 (CZ)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások kontaktlencsék tisztító készítményei, szemöblítő oldatok,

szemüvegek, napszemüvegek, kontaktlencsék, crazy kontaktlencsék és szemvédő segédeszközök árukkal

kapcsolatban; üzleti elemzések, felmérések és információs szolgáltatások kontaktlencsékre, szemüvegekre és

ezekkel kapcsolatos árukra vonatkozóan; reklám, marketing és promóciós célú szolgáltatások kontaktlencsékre,

szemüvegekre és ezekkel kapcsolatos árukra vonatkozóan; üzleti szolgáltatások és fogyasztói tájékoztatás

kontaktlencsékre, szemüvegekre és ezekkel kapcsolatos árukra vonatkozóan; elektronikus üzleti szolgáltatások,

termékre vonatkozó reklám- és értékesítési célú, telekommunikációs hálózatok alkalmazásával nyújtott

 tájékoztatás kontaktlencsékre, szemüvegekre és ezekkel kapcsolatos árukra vonatkozóan.

 ( 111 )  233.088

 ( 151 )  2020.12.21.

 ( 210 )  M 20 02052

 ( 220 )  2020.07.17.

 ( 732 )  Horváth-Gál Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből; faforgácslemezek építéshez;

 burkolatok, nem fémből, építési célokra (1); faanyag, fűrészáru; fűrészáru, deszkaáru; fűrészelt fa.

 ( 111 )  233.174

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 18 00952

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Slow Living Hungary Egyesület, Poroszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  slow travel

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

  39    Áruk csomagolása és raktározása.

  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás.

 ( 111 )  233.177

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01543

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189940 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )
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 ( 511 )   17    Dugók gumiból csomagolópalackokhoz.

 ( 111 )  233.178

 ( 151 )  2020.12.16.

 ( 210 )  M 20 01076

 ( 220 )  2020.04.21.

 ( 732 )  City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Turán Tünde, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Személyszállítás, taxi szolgáltatások; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás interneten.

 ( 111 )  233.183

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01775

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Nádas-Laber Zsuzsanna Gyöngyi, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékmacik, játékmackók.

  40    Varrás (egyedi gyártás).

 ( 111 )  233.185

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01539

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189932 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Rendszámtáblák fémből; palackkupakok fémből; palacktartók, palackrögzítők fémből; palackzárak fémből.

 ( 111 )  233.186

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01538

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189931 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  4    Aromás gyertyák; illatosított gyertyák; gyertyabelek; gyertyák.

 ( 111 )  233.187

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01540

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189934 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Fóliavágók; kézzel működtetett borospalack-fólia vágók; kulcsok golfcipő tüskékhez; homokfogó gereblyék;

 gereblyék golfpályákhoz.

 ( 111 )  233.188

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01541

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189938 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 )  14    Kulcskarikák (hasított karikák mütyürkével vagy díszítő fityegővel); kulcskarikák nemesfémből;

nemesfémmel bevont kulcskarikák; visszahúzható kulcskarikák; fém kulcskarikák; mütyürkék, fityegők

kulcskarikákhoz; műbőr kulcsláncok; kulcsláncok mint ékszerek (mütyürkék vagy fityegők); kulcsláncok bőrből;

műanyag kulcsláncok; kulcsláncok (hasított karikák mütyürkével vagy díszítő fityegővel); mütyürkék, fityegők

kulcsláncokhoz; fém kulcsláncok; golfórák; mandzsettagombok; bőr kulcstartók; stopperórák; órák; faliórák;

időmérő és kronometriai műszerek és eszközök, valamint ezek alkatrészei; alkatrészek és szerelvények órákhoz;

autóórák; ékszerek és nemesfémek; emlékkupák nemesfémből; emléktáblák nemesfémből; nemesfém trófeák;

 műalkotások nemesfémből.

 ( 111 )  233.189

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01542

 ( 220 )  2020.06.03.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

 ( 300 )  40-2019-0189939 2019.12.06. KR

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

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papíripari cikkek; tollak (íróeszközök); noteszok; irodai kapcsok, iratkapcsok; könyvjelzők; asztali alátétek;

 pénzcsipeszek; útlevéltokok; útlevélborítók; útlevéltartók; naplók; írófelszerelések.

 ( 111 )  233.190

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01351

 ( 220 )  2020.05.19.

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

 ( 740 )  Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Doktor Balaton

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

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

arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos

iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

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

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

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi

szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási]

szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how

átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt

ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási

tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése;

rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások

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

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

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;
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világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  233.191

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01527

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Corvin Residence Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Dr. Feith Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Corvin Residence

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;

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

szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költöztető szolgálat

vállalkozások számára; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;

piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvezetési konzultáció; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére.

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása

közösségi munkavégzéshez; lakások bérbeadása; lakbér beszedés; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;

pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi értékelések pályázati felhívások

megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások;

részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; széfszolgáltatások; tőkebefektetés,

 tőkeberuházás.

 37    Ablaktisztítás; ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és

javítása; biztonsági zárak javítása; csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése;

elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás;

épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés,

épülettömítés; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; felvonók felszerelése és javítása; konyhai

felszerelések üzembe helyezése; kőműves munkák; közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; tetőfedő

munkák; tűzriasztók felszerelése és javítása; útburkolás; vakolás [vakolási munkák]; villamos vezetékek javítása;

 villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  233.192

 ( 151 )  2020.12.18.
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 ( 210 )  M 19 02716

 ( 220 )  2019.09.09.

 ( 732 )  Zhu Changhui, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Asztali írószertartó szekrények [irodai cikkek]; cégtáblák papírból vagy kartonból; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; csomagolások, borítások palackokhoz

papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok papírból

vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk];

(2)ecsetek (1); ecsetek (2); fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk];

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festővásznak (1); festővásznak (2); földrajzi

térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai

reprodukciók; gyűrűs irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; íróeszközök; írókészletek

[papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek; írószertartók [készletek]; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; jelölő

kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; tollak

[irodai cikkek]; többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; újrahasznosított

cellulózlapok csomagoláshoz; újságok; vászon könyvkötéshez; világító papír; vízfestmények, akvarellek; xuan

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

 mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 18    Abrakos tarisznyák; állatbőrök és irhák (1); állatbőrök és irhák (2); állszíjak bőrből; aranyverő hártyák;

bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bordák esernyőkhöz vagy napernyőkhöz; botszékek; bőr címkék; bőrdarabok

bútorhuzatokhoz; bőrlemezek; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőröndök; bőröndök kerekekkel;

bőröndök, utazóládák [poggyász]; bőr pórázok; bőrruházat; bőrszalagok, bőrzsinórok; bőrszelepek; bőrszíjak;

bőrszíjak katonai felszerelésekhez; bőrszíjak [nyergesáru]; bőr vállszíjak [hevederek]; bútorhuzatok bőrből;

dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (1)dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből (2); dobozok vulkánfíberből;

ernyők, esernyők; esernyő fogantyúk; esernyőnyelek, esernyőfogók; esernyőtokok, huzatok; feszítőzablák;

fogantyúk bevásárlótáskák megtartásához; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; gumirészek

kengyelekhez; gyerekhámok; gyűrűk esernyőkhöz; hámok állatoknak; hámok szerelvényei; hátizsákok,

hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hitelkártya tartók [levéltárcák];

irattáskák, aktatáskák (1); irattáskák, aktatáskák (2); kalapdobozok bőrből; kantárak [hámok]; kecskebőr, sevró;

kerekes bevásárlótáskák, szatyrok; kézitáskák; kézitáska vázak; kikészített bőrök; kompressziós zsákok

csomagokhoz; konferencia mappák; kruponbőrök; kulcstartó tokok; lánchálós erszények; marhabőrök; moleszkin

[bőrutánzat]; motorizált, megülhető bőröndök; műbőr; napernyők; névjegykártyatartók; névjegytartók,

kártyatartók; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (1); oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (2);

oldalhordozó táskák csecsemők hordozására (3); oldaltáskák, tarisznyák; pénztárcák, levéltárcák; piperetáskák

üresen; poggyász (1); poggyász (2); poggyász (3); poggyászcímke tartók; randsel-ek [japán iskolatáskák];

rugóburkolatok bőrből; ruhatáskák utazáshoz; satchel táskák; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák;

szerszámtáskák, üresen; szíjak bőrből; táskák, hátizsákok táborozóknak 1; táskák [zacskók, tasakok]

 csomagolásra, bőrből; utazókészletek [bőráruk]; útitáskák; zergebőr, nem tisztítási célokra.

 ( 111 )  233.193

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01635

 ( 220 )  2020.06.11.

 ( 732 )  Deniz P. Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 )  H-4

 ( 511 )   25    Női ruha; ruházati cikkek, kalapáruk.
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 ( 111 )  233.194

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01636

 ( 220 )  2020.06.11.

 ( 732 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 Sipos Dániel, Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Budapest

 ( 541 )  PUSZIKEDD

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  233.195

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 19 03230

 ( 220 )  2019.10.21.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 gyógyteák.

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

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

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

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

 granulátumok, fehérje chips.

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

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

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

 dzsemek, krémek, pudingporok, turmixpor.

 ( 111 )  233.205

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01961

 ( 220 )  2020.07.09.

 ( 732 )  Gyuricza László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gulácsi Ügyvédi iroda, Budapest

 ( 541 )  Decorstar

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

 ( 111 )  233.206

 ( 151 )  2020.12.29.
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 ( 210 )  M 18 01391

 ( 220 )  2018.05.07.

 ( 732 )  Davidson Michael, Budapest (HU)

 ( 541 )  Biointimo

 ( 511 ) 3    Higiéniai törlőkendők; női higiéniai tisztító törlőkendők; fürdőkészítmények; hüvelyöblítő készítmények;

 nem gyógyhatású intim zuhanyok.

5    Menstruációs termékek, tisztasági betétek, tamponok, felszívó árucikkek a személyi higiénéhez,

inkontinencia pelenkák és betétek, inkontinencia nadrágok, pelenkák csecsemőknek és inkontinenciában

szenvedőknek, menstruációs fájdalom kezelésére szolgáló készítmények; gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító

 tapaszok; hüvelyöblítők; természetes gyógykészítmények.

 10    Menstruációs csészék; hüvely irrigátorok, hüvely tágítók, inkontinencia ágybetétek, inkontinencia

 csökkentésére használt berendezések; szexuális tevékenységet elősegítő készülékek eszközök és árucikkek.

 ( 111 )  233.208

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 19 03565

 ( 220 )  2019.11.26.

 ( 732 )  Tóth Gábor Tamás, Táplánszentkereszt (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 41    Nevelés; szakmai képzés; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és

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

 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  233.209

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 00046

 ( 220 )  2020.01.08.

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

 ( 740 )  Dr. Makó Sándor, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  233.210

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 00050

 ( 220 )  2020.01.09.

 ( 732 )  Kojimaya Inc., Niigata (JP)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása;

 önkiszolgáló éttermi szolgáltatások; étel és ital catering; vendéglátás.

 ( 111 )  233.213

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01393

 ( 220 )  2020.05.21.

 ( 732 )  D-Tag Analytics Zrt., Kozármisleny (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; információtechnológiai [IT] tanácsadási

 szolgáltatások; platform-mint szolgáltatás (PAAS); szoftver mint szolgáltatás (SaaS).

 ( 111 )  233.214

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01394

 ( 220 )  2020.05.21.

 ( 732 )  Borfivérek Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  233.215

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01395

 ( 220 )  2020.05.21.

 ( 732 )  Devcsics János Géza, Albertirsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

 ( 111 )  233.216

 ( 151 )  2020.12.29.
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 ( 210 )  M 20 01397

 ( 220 )  2020.05.22.

 ( 732 )  Répási György, Nyírpazony (HU)

 ( 541 )  BioFIX protézis

 ( 511 )   10    Fogászati protézisek.

 ( 111 )  233.217

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01398

 ( 220 )  2020.05.22.

 ( 732 )  Répási György, Nyírpazony (HU)

 ( 541 )  BioFLEX protézis

 ( 511 )   10    Fogászati protézisek.

 ( 111 )  233.218

 ( 151 )  2021.01.06.

 ( 210 )  M 20 01399

 ( 220 )  2020.05.22.

 ( 732 )  Répási György, Nyírpazony (HU)

 ( 541 )  BioHARD protézis

 ( 511 )   10    Fogászati protézisek.

 ( 111 )  233.219

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01400

 ( 220 )  2020.05.22.

 ( 732 )  Répási György, Nyírpazony (HU)

 ( 541 )  BioSOFT protézis

 ( 511 )   10    Fogászati protézisek.

 ( 111 )  233.220

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01261

 ( 220 )  2020.05.10.

 ( 732 )  Kakuszi Zsolt, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

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

 szörpök; energia italok, készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  233.221

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 02166

 ( 220 )  2020.07.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  ORICLOB
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 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.222

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 02164

 ( 220 )  2020.07.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  INFILIMA

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.223

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 02161

 ( 220 )  2020.07.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  CLOSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.224

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 02163

 ( 220 )  2020.07.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  INFILEA

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.225

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01981

 ( 220 )  2020.07.10.

 ( 732 )  dr. Molnár Julianna, Budapest (HU)

 ( 541 )  KÁLI ART

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.228

 ( 151 )  2020.12.29.
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 ( 210 )  M 20 01982

 ( 220 )  2020.07.10.

 ( 732 )  dr. Molnár Julianna, Budapest (HU)

 ( 541 )  Káli-Art

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.229

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 20 01270

 ( 220 )  2020.05.12.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök, erős barna sör, lager, porter és ale; ásványvíz és szénsavas víz és más alkoholmentes italok;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok és más készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  233.230

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 20 01807

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Egri Mercédesz, Pomáz (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Szépségápolás; szépségszalonok, szépségszalon szolgáltatások; szépségápolási kezelések, szépségápolási

tanácsadás; szépségápolás emberek részére; humán higiénia és szépségápolás; higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tanácsadás az interneten keresztül a test-

 és szépségápolás területén, masszázs; masszázsszolgáltatások.

 ( 111 )  233.231

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 20 01804

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Beauty Világ Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai

szolgáltatások; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások; szépségápolás; szépségápolási

kezelések; szépségápolási tanácsadás; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; tanácsadás a szépségápolással

kapcsolatban; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási szolgáltatások a

sminkelés területén; szoláriumszolgáltatások; szolárium létesítmények biztosítása; szoláriumszalonok

szolgáltatásai; barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; terápiás

testkezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai termékek felvitele a testre; kozmetikai

 termékek felvitele az arcra.

 ( 111 )  233.233

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 20 01623

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  Tandofer Informatikai Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényiné Dr. Dézsi Andrea, Kecskemét

 Dr. Fekete Gábor, Kecskemét

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,

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

 ( 111 )  233.234

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 20 01805

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Koncsek-Berecz Anita, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Csecsemőkelengyék, babakelengyék kis- és nagykereskedelme; babakelengye kis- és nagykereskedelme;

babaalsóneműk kis- és nagykereskedelme, babaoverallok kis- és nagykereskedelme; gyerekcipők, babacipők kis-

és nagykereskedelme; csecsemőkelengyék, babakelengyék kis- és nagykereskedelme; bababody-k kis- és

nagykereskedelme; gyermekruházat kis- és nagykereskedelme; gyermek felsőruházat kis- és nagykereskedelme;

gyermek alsóruházat kis- és nagykereskedelme; gyermekjátékszerek kis- és nagykereskedelme; baba és

gyermekruházati termékek kis- és nagykereskedelme; baba játékszerek kis- és nagykereskedelme; baba és

gyermekkanalak, étkezővillák és étkezőkések kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek kulacsok, poharak,

kiegészítők, uzsonnás táskák, termoszok, uzsonnás dobozok, tányérok, evőeszközök kis- és nagykereskedelme;
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baba és gyermekhátizsákok, bőröndök, lábzsákok és hálózsákok kis- és nagykereskedelme; baba- és gyermek

ruházati termékek kis- és nagykereskedelme; baba- és gyermekhálózsák, tárolók, játszószőnyegek kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermekbútorok, tárolók, kiegészítők, párnák kis- és nagykereskedelme; baba és

gyermekjátékok, fejlesztő játékok, rágókák és könyvek kis-és nagykereskedelme; baba és gyermekutazási

kiegészítők, autós tárolók kis- és nagykereskedelme; baba és gyermeksporteszközök, járművek kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermek kiscipők, lábbelik kis- és nagykereskedelme; baba és gyermekhordozók

(kiránduláshoz) kis-és nagykereskedelme; babakocsik kis-és nagykereskedelme; babahordozók kis-és

nagykereskedelme; gyermek autós ülések kis-és nagykereskedelme; babamérlegek kis-és nagykereskedelme;

légzésfigyelők kis-és nagykereskedelme; szívhangfigyelők kis-és nagykereskedelme; fürdetőkád kis-és

nagykereskedelme; gyerekbiciklik kis-és nagykereskedelme; triciklik kis-és nagykereskedelme; bébitaxik kis-és

nagykereskedelme; gyermek rollerek kis-és nagykereskedelme; gyermekmotorok kis-és nagykereskedelme;

utazóágyak kis-és nagykereskedelme; utazójárókák kis-és nagykereskedelme; járókák kis-és nagykereskedelme;

elektromos hinták kis-és nagykereskedelme; hinták kis-és nagykereskedelme; gyermekjátékok kis-és

nagykereskedelme; pelenkák kis-és nagykereskedelme; popsikrémek kis-és nagykereskedelme; babafürdetők

kis-és nagykereskedelme, törlőkendők kis-és nagykereskedelme; babacumisüvegek kis-és nagykereskedelme;

cumik kis-és nagykereskedelme; rágókák kis-és nagykereskedelme; bababútorok kis-és nagykereskedelme;

gyermekbútorok kis-és nagykereskedelme; pelenkázók kis-és nagykereskedelme; kiságyak kis-és

 nagykereskedelme; gyermekkönyvek kis-és nagykereskedelme.

 ( 111 )  233.235

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 20 01806

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Suba Bernadett, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Masszázs; masszázsszolgáltatások.

 ( 111 )  233.236

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 20 01808

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  JBM-SPED Kft., Nagykáta (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok, húskrémek; húsgombócok; hússzeletek; húskonzervek; hús és hústermékek; hús, tartósított; szeletelt

hús; konyhakész hús; sült hús; sózott hús; szárított hús; friss húsok, füstölt húsok; fagyasztott húsok; csomagolt

húsok; pácolt húsok; készételek húsból; csirkés húsgolyók; fagyasztott hústermékek; hamburgerek, húspogácsák;

feldolgozott hústermékek; készítmények húsleveshez; húsgombócok baromfiból; löncshúsok, húskonzervek;

fagyasztva szárított hús; hústermékek hamburgerek formájában; pehely vékonyságúra gyalult hús; húsból készült

étkezési krémek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; teljesen vagy lényegében húsból készült

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 1. szám, 2021.01.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M105



 készételek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások: húsok; húskrémek;

húsgombócok; hússzeletek; húskonzervek; hús és hústermékek; hús, tartósított; szeletelt hús; konyhakész hús;

sült hús; sózott hús; szárított hús; friss húsok; füstölt húsok; fagyasztott húsok; csomagolt húsok; pácolt húsok;

 készételek húsból; csirkés húsgolyók.

 ( 111 )  233.237

 ( 151 )  2021.01.05.

 ( 210 )  M 20 01625

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  Szász Tamás, Kistamási (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Paracord zsinórból és különböző fémből, továbbá azok ötvözeteiből, valamint műanyagból kiegészítőkkel

 kombinált ékszerek.

 ( 111 )  233.238

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01811

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Pharmapaletta Kft., Encs (HU)

 ( 541 )  Bifidolact

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  233.240

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01985

 ( 220 )  2020.07.12.

 ( 732 )  Szakolczai László, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  HanaWerk

 ( 511 )  7    Mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági gépek.

  12    Földi járművek és szállítóeszközök; pótkocsik, utánfutók [járművek]; tartálykocsik [szárazföldi járművek].

 ( 111 )  233.241

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01812

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Pharmapaletta Kft., Encs (HU)

 ( 541 )  Uromax

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  233.242

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01482

 ( 220 )  2020.05.28.
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 ( 732 )  Magyar Grill Korlátolt Felelősségű Társaság, Nádudvar (HU)

 ( 740 )  dr. Alexa Péter, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Éttermi ételszállítás.

 43    Éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása

 éttermi vendégek számára; bár- és éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  233.243

 ( 151 )  2020.12.29.

 ( 210 )  M 20 01485

 ( 220 )  2020.05.28.

 ( 732 )  KórházSuli Alapítvány a Beteg Gyerekek Tanulásának Támogatásáért, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.244

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01592

 ( 220 )  2020.06.08.

 ( 732 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  233.245

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01955

 ( 220 )  2020.07.08.

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

 ( 740 )  Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Autóbuszok működtetése; autóbuszos személyszállító szolgáltatások; autóbuszos szállító szolgáltatások;

autóbuszos utazás szervezése; buszos utazások szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz;

hajós körutak szervezése; hajós körutak megszervezése; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások;

idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetés; idősek és fogyatékkal élők jótékonysági szállítása; jegybiztosítás
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utazáshoz [lehetővé tételéhez]; kirándulások szervezése; kiskorúak utazás során történő kísérése; körutak, túrák

lebonyolítása; körutazások és hajóutak szervezése; közúti utasszállítás; közúti utasszállítási szolgáltatások;

külföldi utak szervezése; kulturális célú tengerentúli utak szervezése; légi utazások szervezése; légitársasági

jegyszolgáltatások [repülőjegy szolgáltatások]; minibuszos szállítási szolgáltatások; repülőutak szervezése;

repülőtéri földi utaskezelési szolgáltatások; szállítási szolgáltatások és kirándulások mozgáskorlátozottak

számára; szállításszervezés üzleti ügyfelek számára; szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; szárazföldi

utasszállítás; személyszállítás autóbusszal; személyszállítás biztosítása szárazföldön; személyszállítás biztosítása

vízi úton; személyszállítás biztosítása légi úton; személyszállítás megszervezésével kapcsolatos ügynökségi

szolgáltatások; túraszervezés és kivitelezés; üdülés alatti közlekedés megszervezése; üdülési csomagok

összeállítása; utaskísérés; utaskísérés megszervezése; utasok és csomagjaik szállítása; utaskísérő szolgáltatások;

utasok csomagjainak szállítása; utasszállítás autóbuszon; utasszállítás sofőrrel; utazás- és nyaralásszervezés;

utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online alkalmazáson keresztül; utazási idegenvezetési

szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; utazás

koordinálása egyének és csoportok számára; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási

irodai szolgáltatások, utazásszervezés; utazások és hajókirándulások szervezése; utazási irodák szolgáltatásai

autóbuszos utazással kapcsolatban; útvonaltervezéssel kapcsolatos szolgáltatások; közúti szállítási szolgáltatások;

légi szállítás megszervezése; légi szállítási szolgáltatások; szállítási szolgáltatások nyújtása; utazás és utasok

szállítása; a szállítással kapcsolatos információk nyújtása; autóbuszos szállítás foglalása; autókölcsönző

ügynökségi szolgáltatások [foglalás]; elektronikus úton történő, légi utazással kapcsolatos tájékoztatás;

elektronikus úton történő, repülőutak tervezésével és lefoglalásával kapcsolatos tájékoztatás; hajójegyek

foglalása; hajóút foglalási szolgáltatások; helyfoglalás különböző szállítási eszközökre; helyfoglalás utazáshoz;

információ szállítással kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; megrendelési és

helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; szaktanácsadás szállítással

kapcsolatban; szállítási információszolgáltatás; társasutazások szervezése és lefoglalása; turisztikai és utazási

információnyújtás; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; utazási irodai

szolgáltatások utazásszervezéshez; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazásokhoz kapcsolódó

 információk biztosítása; utazásszervezés [ügynökség]; városnéző körutak szervezése és lefoglalása.

 43    Átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; elszállásolási szolgáltatások; szoba- és terembérlési

szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; foglalás panziókban; foglalási

szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; idegenforgalmi

szálláshelyek foglalása; helyfoglalás szállodákban; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül;

ideiglenes szállásfoglalás; kempingszállások foglalása; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás

utazók számára; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai

férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás

utazóknak; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos

üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodai szolgáltatások

szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes szállások foglalásához; utazási irodák által nyújtott

szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazási irodák szolgáltatásai

szállodai foglalások intézéséhez; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához; éttermi

foglalási szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások

étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai

 szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  233.246

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01771

 ( 220 )  2020.06.23.
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 ( 732 )  Koliken Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  BLACKBROOK

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

 ( 111 )  233.247

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01770

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Koliken Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  BIGBOY

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

 ( 111 )  233.248

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01597

 ( 220 )  2020.06.08.

 ( 732 )  Szarka Eleonóra, Budapest (HU)

 ( 541 )  Norielle

 ( 511 )  25    Alakformáló alsónemű; alsóingek, trikók; alsónadrágok; alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid;

alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alvómaszkok; atlétatrikók; babydollok; bikinik; bodyk [alsóruházat]; bodyk

[ruházat]; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyrészes

overallok (playsuit); fehérnemű; fehérnemű kismamáknak; felsőruházat; férfi alsóneműk; férfi és női fürdőruhák

és fürdőnadrágok; férfi fürdőnadrágok; férfi, női és gyermek ruházat; fiú rövidnadrágok [alsóneműk]; francia

bugyik; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; fűzők [alsónemű]; gyermekruházat; gyermek felsőruházat; gyereknadrágok; hálóing; hálóingek;

hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák;

hálóruhák kismamáknak; hálós jelzőtrikók; hímzett ruhadarabok; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; kapucnis

fürdőköpenyek; kendők [ruházat]; kendoruhák; kezeslábas overallok; kezeslábas pizsamák gyerekeknek;

kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok, overallok; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kismama felsők;

kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama

ruházat; kismamaruhák; kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék [alsóruházat]; kombinék, hálóingek

[chemise]; köntösök, pongyolák; köpenyek; kosztümök szerepjátékokhoz; lányka felsőruházat; lányka ruhák;

leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; matróz- és tengerészruházat; menyasszonyi

harisnyatartók; merevítő nélküli melltartók; napozóruhák; napellenzők [ruházat]; neglizsék, hálóköntösök; nem

elektromosan fűtött lábzsákok; női alsó; női alsóruházat, fehérnemű; női fürdőruhák; női overallok; női ruhák;

öntapadós melltartók; overallok kismamáknak; pánt nélküli melltartók; pizsama; pizsamaalsók; pizsamák;

pizsamák [csak trikószövetből]; plüssruházat; pólóingek, kötött ingek, pólók; rakott szoknyák; rakott szoknyák

elegáns kimonókhoz (hakama); pulóverek; rövid alsószoknyák; rövid együttesek [ruházat]; rövid

kertésznadrágok; rövid ujjú pólók; rövid ujjú ingek; rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok,

shortok; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruházati cikkek nők számára; selyemövek, vállszalagok;

selyemruházat; sportmelltartók; strandköpenyek; strandkendők; strandöltözet; strandruhák; strandruházat;

szemmaszkok; szoknyák; sztreccs-nadrágok; tangák; tankinik; textilövek [ruházat]; trikó [alsónemű], kombiné;

trikók; tunikák; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok; ujjatlan trikók; ujjatlan

 pólók, trikók; vágott felsők; vállkendők.

 ( 111 )  233.249

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01764
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 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  E&B Konzorcium Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Babahordozók [erszények vagy kenguruk]; babahordozó hátizsák; babahordozó kendők, oldaltáskák;

divatos kézitáskák; aprópénz tartók; kenguru gyermekek hordozására [heveder]; kenguruk [hevederek] csecsemők

hordozására; kézitáskák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák; kis hátizsákok;

kulcstartók; levéltárcák; bevásárlótáskák; bőrtarsolyok; bőrtáskák és bőrtokok; csecsemő kenguru; erszények,

pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; féloldalas hátizsákok;

gyermek válltáskák; hátitáskák [hátizsákok]; hevedertáskák csecsemők hordozásához; hevedertáskák gyermekek

 hordozására; neszesszerek; oldalhordozó táskák csecsemők hordozására.

 ( 111 )  233.250

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01956

 ( 220 )  2020.07.08.

 ( 732 )  BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Györköny (HU)

 ( 740 )  Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Egyszer volt

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

 ( 111 )  233.251

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01960

 ( 220 )  2020.07.09.

 ( 732 )  Futureal Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  hello! Parks

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan adminisztráció;

ingatlan befektetések; ingatlan biztosítások; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanprojektek finanszírozása;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanberuházási tanácsadás; kereskedelmi

ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó

ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi ingatlan kezelés; ingatlan bérbeadási szolgáltatások;

időmegosztásos ingatlanok kezelése; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; saját

tulajdonú ingatlan lízingje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanok osztott tulajdonának

ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése;

ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanlízing megszüntetésével kapcsolatos szolgáltatások;

bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületkomplexumokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; irodai helyiségekkel

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ipari létesítményekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások;

kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonok bérletéhez

kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése; ingatlan lízing és bérleti megállapodások

ügyintézése; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi

tervezés; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektek

finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések elkészítése; ipari befektetések, beruházások; építési projektek
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pénzügyi menedzsmentje; épületek bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása; üzlethelyiségek bérbeadása, lízingje;

kereskedelmi központok bérbeadása; kereskedelmi épületek bérbeadása; bérbeadási megállapodásokkal

 kapcsolatos ügyintézés; épületek lízingelése vagy bérbeadása.

 37    Ingatlantakarítás; ingatlanfelújítás; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanok karbantartása;

kereskedelmi ingatlanok építése; ipari ingatlanok építése; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];

ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; raktárak építése és javítása; irodák,

irodaházak építése; építés; üzletek építése; építési szolgáltatások; építési menedzsment; épületek építése

megrendelésre; építési tanácsadó szolgáltatások; egyedi épületek építése; építési projektmenedzsment

szolgáltatások; üzleti komplexumok építése; építési munkálatok javítása; építési munka felügyelete; kereskedelmi

épületek építése; ipari célú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet;

építés, építkezés és bontás; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; gyártó- és ipari épületek építése;

épületek és más szerkezetek építése; épületek építésével kapcsolatos információs szolgáltatások; épületek

építésével kapcsolatos online információszolgáltatás; épületek építésével, javításával és karbantartásával

kapcsolatos információszolgáltatás; bontási munkák, szolgáltatások; építő-, bontó-, tisztító- és karbantartó

 eszközök, felszerelések és berendezések bérbeadása.

 42    Tervezési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel

kapcsolatos beszámolók készítése; építészet; építési tervkészítés; építészeti tervezés; építészeti konzultáció;

építészeti szolgáltatások; építészeti kutatás; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti

tervkészítés; építési kutatási szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások; építészeti beszámolók készítése;

építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti projekt irányítása; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti és

mérnöki szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti szolgáltatások épületek

tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari

létesítmények tervezéséhez; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció; konzultációs

szolgáltatások az építészettel kapcsolatban; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül;

konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos,

 számítógéppel segített tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  233.252

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01533

 ( 220 )  2020.06.02.

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

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon-tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlan-tanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlanbefektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanbefektetések

kezelésével kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi

szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli

tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal
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kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanbefektetésekkel kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási

szolgáltatások; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal

foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek

adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi

jelentések készítése; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; ingatlanokkal

kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos

 pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; kereskedelmi ingatlanok építése;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 111 )  233.253

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01520

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Takács Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; húskivonatok; felvágottak, kolbászfélék, szalámik, virslik.

 ( 111 )  233.254

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01900

 ( 220 )  2020.07.02.

 ( 732 )  TMX Mobile Solution Szerviz Kft., Budaörs (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.

 ( 111 )  233.255

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01894

 ( 220 )  2020.07.01.

 ( 732 )  Queen Nutrition Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; tápanyagadalékok emberi

fogyasztásra; vitaminkészítmények emberi fogyasztásra; ásványi anyagok emberi fogyasztásra; aminosavak

 emberi fogyasztásra; antioxidánsok emberi fogyasztásra; gyógynövények emberi fogyasztásra.

  21    Kézi keverőpalackok; shakerek; kulacsok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek;

csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok

(ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek;

kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék

(alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők;

magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat;

nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek;

ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik;

sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők;

 tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek (ruházat).

 ( 111 )  233.256

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01535

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Voltaker Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Féner Viktor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Elektromos elemek, akkumulátorok.

 ( 111 )  233.257

 ( 151 )  2020.12.30.

 ( 210 )  M 20 01519

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Torma Péter, Battonya (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  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;
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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;

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.

 ( 111 )  233.259

 ( 151 )  2021.01.04.

 ( 210 )  M 20 02221

 ( 220 )  2020.07.30.

 ( 732 )  East-West Mentor Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipos András, Siófok
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( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 111 )  233.261

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 00217

 ( 220 )  2020.01.24.

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 )  Pick bajai sertéslapocka

 ( 511 )   29    Sertéshús; sertéshúskivonatok.

 ( 111 )  233.262

 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 20 01856

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  Veszprém Handball Team Zrt., Veszprém (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Feldolgozatlan vagy félig feldolgozott fémek, nem meghatározott használatra; közönséges fémek és ezek

ötvözetei; fém építőanyagok; moduláris építőelemek fémből; előregyártott építőelemek fémből; fém építőelemek

táblák, lapok formájában; fémkábelek; fém kábeltartók; fémkötelek, kábelek tehermozgatáshoz; fémkábelek

kifeszítési célokra; kötélpálya és futómacska kábelek; fémkábelsínek [nem elektromos]; kábelcsatornák fémből

[nem elektromos]; kábelösszekötők fémből, nem elektromos; kábelcsatlakozók fémből, nem elektromos;

közönséges fémekből és ötvözeteikből készült építési vasáru; kisméretű fémáru; csövek fémből; fém csőrendszer;

páncéltermek és széfek, fémből; ércek; közönséges fémből készült díszfigurák; közönséges fém trófeák,

sportszobrok; közönséges fémből készült kulcskarikák; közönséges fémből készült tekercsek; művészi öntvények

közönséges fémből; közönséges fém kupák, trófeák, serlegek; fémhuzalok [közönséges fém]; művészeti tárgyak

 közönséges fémből; díszfigurák közönséges fémből.

9    Kommunikáció átvitelre szolgáló készülékek; média tartalmak; média- és kiadói szoftverek; digitális média

adatfolyamos sugárzását lehetővé tevő eszközök; letölthető média; médialejátszók; letölthető oktatási média;

multi-média felvételek; digitális tárolási média; mágneslemezek; műsoros mágneses adathordozók; mágneses

adathordozók; mágneses érzékelők; díszítő mágnesek; lejátszókészülékek hang- és képhordozókhoz;

hanglemezek; digitális hanglemezek; adathordozók; adathordozó kompaktlemezek; elektronikus adathordozók;

mikroáramkörös adathordozók; optikai adathordozók; mágneses adathordozók, felvételi lemezek; pénztárgépek;

számológépek; elektronikus számológépek; adatfeldolgozó berendezések; adatfeldolgozó rendszerek;

adatfeldolgozó terminálok; adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; egér [adatfeldolgozó eszköz];

adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); egérpadok; rajzfilmek;

szemüvegkeretek; szemüvegtokok; kontaktlencsetartók; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék;

letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; számítógépes hordozókon

rögzített elektronikus kiadványok; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; játékokkal és
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szerencsejátékokkal kapcsolatos letölthető elektronikus kiadványok; internetről elektronikus formában letöltött

heti kiadványok, publikációk; csuklótámaszok számítógépekhez; csuklótámaszok számítógép használathoz;

csuklótámaszok számítógépes egerek használatához; számítógépes szoftverek képek és dokumentumok

szkenneléséhez; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; számítógépes program digitális képek és

fényképek rendszerezéséhez és megtekintéséhez; központi feldolgozó egységek információk, adatok, hangok

 vagy képek feldolgozásához; szoftverek digitális képek feldolgozásához; szoftverek virtuális képek előállítására.

 14    Kitűzők [ékszerek]; kulcstartó gyűrűk; nemesfém kulcstartók; kulcstartók műbőrből; kulcstartók bőrből;

kulcstartók nem fémből; kulcstartók közönséges fémből; kulcstartó gyűrűk és láncok, valamint ezekhez való

függők; nemesfémek; nemesfém trófeák; nemesfém hajtókakitűzők; nemesfém gyűrűtartók; nemesfém

mandzsettagombok; nemesfém nyakkendőláncok; nemesfém ékszerek; nemesfém fülbevalók; nemesfém

ékszerdobozok; nemesfém ötvözetek; nemesfém kulcsláncok; fémkitűzők [nemesfém]; fémhuzalok [nemesfém];

nemesfém figurák; nemesfém jelvények; ruhadíszek nemesfémből; nyakkendőtűk nemesfémből; cipődíszek

nemesfémből; dísztűk nemesfémből; kalapdíszek nemesfémből; emlékjelvények nemesfémből; nemesfémek és

ötvözeteik; nemesfémből készült gyűrűk; jelvények nemesfémből [ékszerek]; személyes dísztárgyak

nemesfémből; ékszerek nem nemesfémből; nemesfémből készült ékszerek; miniatűr figurák [nemesfém

bevonattal]; szobrocskák, nippek nemesfémből; nem nemesfémből készült ékszerek; nem nemesfémből készült

medalionok; nemesfémmel bevont trófeák, kupák; nem nemesfémből készült gyűrűk; nemesfémből készült,

szoborral ellátott emlékkupák; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy

bevont díszek; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont szobrok és

 kisplasztikák; drágakövek, gyöngyök és nemesfémek, beleértve utánzataikat is.

 16    Tűk [irodaszerek]; papír kitűzők; papíráruk; karton; kartondobozok; kartonpapír; karton mappák; karton

ajándékdobozok; színes karton [színezett kartonpapír]; nyomdaipari termékek; nyomtatott publikációk;

nyomtatott szórólapok; nyomtatott bizonyítványok, oklevelek; nyomtatott útmutatók, szabályzatok; nyomtatott

tájékoztatólapok; nyomtatott papír meghívók; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott információs kártyák;

nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; nyomtatott

névkártyák különleges alkalmakra; nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek; rendszeresen megjelenő

nyomtatott kiadványok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; kartonpapírból készült nyomtatott reklámtáblák;

papírból készült nyomtatott reklámtáblák; oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktatási és képzési

anyagok; irodai és oktatási segédanyagok; fényképek; fényképtartók; fényképkeretek; fényképalbumok;

fényképek [nyomtatott]; fényképtároló dobozok; papíráruk; papír dossziék [papíráru]; irattartók, mint papíráruk;

írószerek, papíráruk íráshoz; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; irattartók [papíráru]; ívek [papíráruk];

 műanyag csomagolóanyagok; műanyagtáskák csomagoláshoz.

 18    Kulcstartók; kulcstartó tokok; kulcstartó tárcák; kulcstartók bőrből; atlétikai táskák; táskák, kézitáskák;

táskák sportruházathoz; gurulós táskák; guruló táskák; vízálló táskák; hétköznapi, utcai táskák; cipőtároló zsákok,

cipőtartó táskák; sportruházathoz használt táskák; vállon átvethető táskák; táskák [zacskók, tasakok]

csomagolásra, bőrből; sporttáskák; sporttáskák (sportszatyrok); sporttáskák, tomazsákok; univerzális sporttáskák;

sporttáskák utazáshoz; általános célú kerekes sporttáskák; minden célra alkalmas sporttáskák; bőröndök;

 bőröndök kerekekkel; kis bőröndök; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; pólók; pólóingek; pizsamák; köntösök,

pongyolák; övek [ruházat]; kesztyűk; sálak; nyakkendők; zoknik; papucsok; cipőtalpbetétek; futócipők;

futómezek; futótrikók; futónadrágok; szöges futócipők; nem elektromosan fűtött lábzsákok; edző nadrág;

edzőcipők, sportcipők; tornacipők, edzőtermi cipők; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; kézilabdacipők;

labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; sportcipők; sportzakók; sportsapkák; sportzoknik; sportkabátok;

sportruházat; sportnadrágok; sportmellények; sportmelltartók; sportcipők, atlétacipők; nedvességfelszívó

sportingek; ruházat sportoláshoz; fejpántok sportoláshoz; nedvességfelszívó sportnadrágok; skortok

[sportszoknyák]; nedvességfelszívó sportmelltartók; dzsekik sportruházatként; sport felsők, topok; magasított

talpú sportcipők; sportruhák és -mezek; ujjatlan mezek, sportingek; rövid ujjú sportingek; sportcipőkre való

bőrszegek; lábbelik nem sportcélokra; sport fejfedők [kivéve sisakok]; melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek,
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sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sport sapkák és baseball sapkák; sport pulóverek és lovaglónadrágok,

bricsesznadrágok; csúszásgátló zoknik; csúszásgátlók lábbelikhez; készruhák; női felsőruházat; női overallok; női

ruhák; női alsóruházat, fehérnemű; férfi és női lábbeli; férfi és női ingek; férfi, női és gyermek ruházat; férfi és

női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; női alkalmi ruhák; férfi

ruházat; férfi kabátok; férfi zoknik; férfi felsőruházat; cipők kocogáshoz; sapka ellenzők; sapkák; kötött sapkák;

gyapjú sapkák; ellenzők sapkára; ellenzős sapkák; baseball sapka; kalapáruk; talpak lábbelikhez; védőnadrágok;

 esőruhák, esőtől védő ruhák; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag.

 28    Játékok; érmével működő játékok; hordozható elektronikus játékok; sportjátékok; oktató játékszerek;

játékszerek; játékkártyák; tornaeszközök; torna- és sporttermékek; hordozható otthoni tornaszerek; sportcikkek;

térdvédők [sportcikkek]; könyökvédők [sportcikkek]; sípcsontvédők [sportcikkek]; labdák, mint sportcikkek;

sportcikkek és felszerelések; sportcikkekhez kialakított tokok; sportcikkek hordozására alkalmas táskák;

sportcikkek hordozására kialakított táskák; ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők; konfetti;

 parti konfettiágyúk; parti játékok; parti kellékek; zászlók [parti kellékek].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; reklámterjesztés; hirdetési felület kölcsönzése; rádió és

televízió reklám; promóciós ügynökségi szolgáltatások, promóciós ügynökségek szolgáltatásai a sportokhoz és a

közönségkapcsolatokhoz; közvélemény-kutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; statisztikák

összeállítása; adatadminisztráció; eladási, értékesítési promóciók; adatok és információk gyűjtése és rögzítése

sportteljesítményekről; számítógépes játékok; professzionális sportolók üzleti menedzsmentje; profi sportolók

menedzselése; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportfelszerelésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; sportlétesítmények üzletvezetése [mások

számára]; sportolók promóciós menedzselése; sportszemélyiségek promóciójával kapcsolatos ügynökségi

szolgáltatások; sporttalálkozók üzletvezetése [mások számára]; sportversenyek és -események promóciója;

eseménymarketing; promóciós események szervezése és lebonyolítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklám célokra; marketing információk; információs nyilvántartás vezetése; marketinginformációk

nyújtása; statisztikai információk összeállítása; közönségszolgálati szolgáltatások; marketing kampányok;

marketing szolgáltatások; promóciós marketing; telefonos marketing; partnerprogram-marketing; internetes

marketing; célzott marketing; marketing személyzet irányítása; reklám és marketing; marketinginformációk

szolgáltatása; marketing stratégiák tervezése; marketing konzultációs szolgáltatások; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások

beszerzése) mások számára; eladási propaganda mások számára; hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások szervezése; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; szabadtéri

hirdetés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; vásárlási

megrendelések ügyintézése; üzletvitel sportolók számára; sportklubok üzleti vezetése; sportversenyek- és

események promóciója; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sporttalálkozók üzletvezetése [mások számára]; e-sporteseményekhez

kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások;

e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; harmadik fél

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat

 kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel.

 41    Sporthíradás; sportoktatás; sportbíróskodás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportolók képzése;

sportedzői tevékenység; sportpályák bérbeadása; sportoktatás/edzés; sportoktatói szolgáltatások; sportrangadók

szervezése; sportfogadási szolgáltatások; sportesemények megrendezése; sportesemények és sportversenyek

szervezése; sporteredmények szolgáltatása; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportlétesítmények bérlése; sportlétesítmények lefoglalása; sportszolgáltatások biztosítása; sport- és
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fitneszszolgáltatások; e-sport oktatás; e-sport tevékenység; e-sport játékvezetés; sport klub szolgáltatások; sport

és fitnesz; sportedzőtábori szolgáltatások; online sportfogadási szolgáltatások; elektronikus sportversenyek

szervezése; sport- és szabadidős tevékenységek; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; jegyfoglalási

szolgáltatások sportrendezvényekre; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; szórakoztató

szolgáltatások sportesemények formájában; elő e-sportesemények lebonyolítása; sportesemények közvetítése

honlapokon keresztül; sportoktatás, edzés és irányítás; oktatás, szórakozás és sport; sport- és kulturális

tevékenységek; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása;

sportrendezvényeken használt felszerelések kölcsönzése; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz;

ülőhelyfoglalás előadásokra és sportrendezvényekre; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk

szolgáltatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; létesítmények biztosítása sport rekreációs

tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sport klubok részére; szórakoztatási, sport és kulturális

tevékenységek; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve

rendezvényekhez; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos

bérbeadási szolgáltatások; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promoter

szolgáltatás); főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; formában tartó

sporttevékenységek oktatása, fitneszoktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási létesítmények biztosítása; oktatási

vizsgalehetőségek biztosítása; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; napközi otthonos [oktatási]

felügyelet biztosítása; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások

biztosítása; szakoktatás, szakmai képzés; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek publikálása; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; multimédia publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

publikációkon keresztül; fogadási [szerencsejáték] szolgáltatások; akadémiák [oktatás]; bálok szervezése és

lebonyolítása; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; egészség- és fitnesztréning; testi egészség

oktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok;

egészségügyi és wellness képzés; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; oktató jellegű egészségmegőrzési

és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló

edzés; fotóriportok készítése; időmérés sporteseményeken; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; szórakoztató

klubszolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási

célokra; konferenciák szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése; élő show-k készítése; szórakoztató

show-k rendezése; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-k és filmek készítése;

jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz; oktatási célú showk rendezése; turnézó előadások [road

show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; televíziós show-műsor készítés/rendezés; edzőfelszerelések

biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; sport- vagy edzőberendezés kölcsönzése; fitnesz- és

edzőlétesítmények biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése;

stadionok bérbeadása; testnevelés; testnevelési szolgáltatások; testnevelési oktatás; testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testnevelési létesítmények biztosítása; számítógéppel támogatott testnevelési szolgáltatások;

testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; videofilmgyártás; filmek és videofilmek

 gyártása; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; játékok szervezése.

 43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; ideiglenes

szállásszervezés; ideiglenes szállásbiztosítás; ideiglenes szállásfoglalás; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes

szálláshelyek; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; információk

biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; kantinok, büfék, étkezdék; helyszínek

biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; termek kölcsönzése közösségi

célokra; kiállítási termek bérbeadása; vendéglátóipar; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi

szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kávéházak; kávéházi

 szolgáltatás.
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 ( 111 )  233.263

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01839

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  Kovács Gábor, Lukácsháza (HU)

 ( 541 )  xoda

 ( 511 )   32    Szódavíz; szénsavas víz [szódavíz].

 ( 111 )  233.264

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01678

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  EMVI Holding Zrt., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EMVI

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.265

 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 20 01492

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  Dr. Makó Klaudia, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi

ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; 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; jogi

tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal

 kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások.

 ( 111 )  233.266

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01677

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  EMVI Holding Zrt., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.267

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01841

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  MÁV Rail Tours Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bihary László, Budapest

 ( 541 )  MÁV NOSZTALGIA

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; étkezőkocsik; vasúti hálókocsik; vasúti

 járművek.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; helyfoglalás utazással kapcsolatban;

 kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; vontatás.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; vendéglátás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások;

 szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  233.268

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01847

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s, Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 629-2020 2020.03.13. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.269

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 02030

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  BalaSys IT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Proxedo

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

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

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

 ( 111 )  233.270

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01848

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)
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 ( 300 )  POZ 634-2020 2020.03.13. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.271

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01846

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 633-2020 2020.03.13. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  233.272

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 02031

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  BalaSys IT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Proxedo API Security

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

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

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

 ( 111 )  233.273

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 02032

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  BalaSys IT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Proxedo Network Security

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

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

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

 ( 111 )  233.274
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 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01666

 ( 220 )  2020.06.12.

 ( 732 )  Babai Anikó, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Sziráczki István, Baja

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textil méteráruk lakberendezési célokra; textilek lakberendezéshez; textilek, textíliák lakberendezéshez.

 27    Csúszásgátló alátétek; csúszásgátló burkolatok lépcsőkre; csúszásmentes anyagok padlóburkolatok alá;

dekoratív csúszásgátló padlóburkolat lapok formájában; eldobható nedvszívó padlószőnyegek; gumiból készült

padlóburkolatok; kemény felületű padlóburkolatok; kész padlókra rögzíthető linóleum burkolólapok; linóleum;

linóleum burkolólapok; mesterséges padlóburkolatok; linóleum kész padlók burkolására; nem a teljes

padlófelületet lefedő szőnyegek; padlóburkolatok; papírból készült fürdőszobai kilépők; papírból készült

lábtörlők; parafa burkolólapok; parafa padlólapok; párnázott bélések, betétek kész padlókhoz; párnázott

burkolatok kész padlókhoz; szigetelő padlóburkolók; szőnyegek alatt használatos csúszásgátló anyag; védő

padlóburkolatok; vinil padlóburkolatok; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; vinil padlóburkolatok kész padlókhoz;

vívópástok; alátétek szőnyegekhez; birkózószőnyegek; csúszásgátló anyag szőnyegek alá; csúszásgátló

padlószőnyegek berendezések alatt történő használatra; csúszásgátló fürdőszőnyegek; csúszásgátló

zuhanykilépők; csúszásmentes gyékények; egymásba illeszthető futószőnyegek; etető szőnyegek kisállatok

számára; fürdőszobai gumi szőnyegek, kilépők; fából készült lábtörlők; fürdőszobai lapok [szőnyegek];

fürdőszobai szőnyegek műanyagból; fürdőszobai szőnyegek textilből; fürdőszobaszőnyegek, kilépők;

futószőnyegek; goza gyékényszőnyegek; gumi szőnyeglapok; gumiból készült lábtörlők; gumiszőnyegek;

gyékényszőnyegek; gyékényszőnyegek [kész padlók burkolására]; imaszőnyeg; japán rizsszalma szőnyegek

[tatami szőnyegek]; játszófelületeken használatos habszivacs szőnyegek; játszószőnyegek; jógaszőnyegek; kis

méretű szőnyegek; lábtörlők [gyékények]; műanyagból készült szőnyegpadló lapok; mushiro szalmaszőnyegek;

mushiro [szalmaszőnyegek]; nádszőnyegek; nem szőtt keleti szőnyegek [mosen]; padlóburkolatok [szőnyegek]

sporttevékenységekhez; padlólapok szőnyegből; padlószőnyeg-lapok textilből; padlószőnyegek; padlószőnyegek

lóállásokba; parafa lábtörlők, szőnyegek; padlószőnyegek [szőnyegek]; puzzle szőnyegek [padlóborítások];

sporttevékenységhez használt padlót fedő burkolatok [szőnyegek]; strandszőnyegek; szalmaszőnyegek; székek

alá való szőnyegek [padlóvédő székek alá]; szőnyeg hátlap; szőnyegalátétek; szőnyegbetétek; szőnyegcsempék;

szőnyegcsempék padlóburkoláshoz; szőnyegek állatoknak; szőnyegek fonott kötélből sípályák létesítéséhez;

szőnyegek fonott kötélből sípályákra; szőnyegek hátoldalára való első takaróréteg; szőnyegek járművekhez;

szőnyegek [textil]; szőnyegpadló alátétek; szőrméből készült kisebb méretű szőnyegek; tatamiszőnyegek; textil

kisszőnyegek otthoni használatra; textilből készült lábtörlők; tornaszőnyegek, tornatermi padlóburkolatok;

tornaszőnyegek, tornatermi edzőszőnyegek; tornatermi gyékények; tűzálló szőnyegek kandallókhoz és

grillsütőkhöz; ülőszőnyegek személyi használatra; virágmintás gyékényszőnyegek [hana-mushiro];

zuhanyszőnyegek; gépjármű szőnyegek [nem formázott]; szőnyegek autókba; védőszőnyegek a cipősarkak által

okozott kopás megelőzésére járművezetéskor; mesterséges gyep játékra használt felületek burkolására;

mesterséges gyep, műgyep; mesterséges gyep, sportolásra használt felületek burkolására; mesterséges gyep

szabadidős tevékenységekhez használt felületek burkolására; mesterséges gyep sporttevékenységekhez használt

felületek burkolására; párnázott alátétek mesterséges gyephez; szabadidős célra használt területek felületére

fektethető mesterséges gyep; falborítások; falburkolatok műanyagból; falburkolatok papírból; falburkolatok

parafából; frízek [nem textilből készült, falra akasztható dekorációk]; kész falakra rögzíthető linóleum

burkolólapok; kézzel készített falidíszek nem textilanyagból; kézzel készített gyapjúszőnyegek; műanyag tapéta;

nem textil fali függők; nem textil falidíszek, falikárpitok; nem textil falidíszek, falikárpitok, faliszőnyegek;

mennyezeti tapéták; nem textil tapéták; nem textilből készült falidíszek; papírból készült mennyezetburkolatok;

parafa tapéta; párnázott bélések, betétek kész falakhoz; párnázott borítások kész mennyezetekhez; párnázott

burkolatok kész mennyezetekhez; szigetelő tapéták; tapéta; tapéta szoba méretű dekoratív öntapadós falburkolat
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formájában; tapéta térbeli vizuális hatásokkal; tapétaszegélyek; textil falidíszek, falikárpitok; textilbélésű tapéta;

 textilborítású tapéták; textiltapéták; vinil falborítások; vinil tapéták.

 37    Padlóburkolási szolgáltatások; aljzatbeton-szintezési szolgáltatások; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása;

 aljzatbeton-emelési szolgáltatások; laminált padló lerakása; laminált padló karbantartása; laminált padló javítása.

 42    Tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok kombinálásával

kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos

lakberendezési információs szolgáltatások; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások

 [épületbelsők].

 ( 111 )  233.275

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 02037

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  BalaSys IT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

 ( 111 )  233.276

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 02035

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  BalaSys IT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 média; számítógépek és számítógépes perifériák.

 ( 111 )  233.287

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01916

 ( 220 )  2020.07.06.

 ( 732 )  Borus Péter, Tápiószentmárton (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

  22    Nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.

A rovat 106 darab közlést tartalmaz. 
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