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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 03842

 ( 220 ) 2019.12.18.

 ( 731 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Női Egészség Éve

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

 ( 210 ) M 20 00893

 ( 220 ) 2020.03.26.

 ( 731 )  Event Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása;

 klállításszervezés kereskedelmi célokra.

 41    Interaktív szórakoztatás; kulturális események és rendezvények szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

 kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása.

 ( 210 ) M 20 00961

 ( 220 ) 2020.04.06.

 ( 731 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 38    Televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorterjesztés; video

 on-demand közvetítések.

  41    Televízióműsorok készítése; televíziós szórakoztatás; show-műsorok szervezése; show műsorok készítése.

 ( 210 ) M 20 01119

 ( 220 ) 2020.04.24.

 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SZARVASI

 ( 511 )   11    Elektromos kávéfőzők.

 ( 210 ) M 20 01340

 ( 220 ) 2020.05.18.

 ( 731 )  Dr. Rábai Zsuzsanna, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Pásztor Bernadett Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

  44    Fogorvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01477

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) ONCODRIVER

 ( 511 )   10    Orvosi diagnosztikai eszközök.

  44    Orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra.

 ( 210 ) M 20 01483

 ( 220 ) 2020.05.28.

 ( 731 )  Plazmaszolgálat Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Dr. Dörnyei András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01705

 ( 220 ) 2020.06.17.

 ( 731 )  Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott ügyviteli tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 01813

 ( 220 ) 2020.06.24.

 ( 731 )  DrinkPalace Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) DRINKPALACE

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

  33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 20 02024

 ( 220 ) 2020.07.15.

 ( 731 )  Magyarországi Elektronikai Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) INNOELECTRO

 ( 511 )  35    Kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és

reklámcélokra; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése;

kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások megszervezése és

lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok és kiállítások

szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiállítások és kereskedelmi vásárok

megszervezése kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és

promóciós célból; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra;

kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállításszervezés kereskedelmi célokra; rendezvények, kiállítások, vásárok

és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; üzlet célú kiállítások szervezése és

lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és

 reklámcélokra.

 41    Üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; találkozók és

konferenciák szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák

szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási konferenciák szervezése; oktatási

konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák levezetése; oktatási célú konferenciák szervezése;

kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és

konferenciák szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; konferenciaszervezés;

konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi,

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

szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák

szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú

kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások

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

kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása;

oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási kiállítások

 szervezése.

 ( 210 ) M 20 02070

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Ann & Clayton Kockázatmenedzselési és Tanácsadás Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest
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( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; mások által egyéni

 igényeknek megfelelően nyújtott ügyviteli tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 02094

 ( 220 ) 2015.03.16.

 ( 731 )  Twitter, Inc., San Francisco California (US)

 ( 740 )  Dr. Tilk Rita és Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) PERISCOPE

 ( 511 ) 9    Letölthető szoftverek és mobilalkalmazások közösségi hálózatépítéshez; letölthető szoftverek elektronikus

média, videók, valós idejű hírek, szórakoztató tartalmak vagy információk interneten és más kommunikációs

hálózaton való feltöltését, létrehozását, posztolását, szerkesztését, bemutatását, megjelenítését, blogolását,

megosztását, streamelését és továbbítását lehetővé tévő mobilalkalmazás formájában; elektronikus média, videók,

valós idejű hírek, szórakoztató tartalmak vagy információk interneten és más kommunikációs hálózaton való

feltöltését, létrehozását, posztolását, szerkesztését, bemutatását, megjelenítését, blogolását, megosztását,

 streamelését és továbbítását lehetővé tévő letölthető szoftverek.

 41    Szórakoztató és valós idejű hírekre vonatkozó online tájékoztatás; riporteri szolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások, nevezetesen, szórakoztató tartalmakat és valós idejű hírtartalmakat kínáló audio- és audiovizuális

 programok streamelése az interneten és egyéb kommunikációs hálózatokon keresztül.

 42    Elektronikus média, videók, valós idejű hírek és szórakoztató tartalmak és egyéb információk rögzítését,

továbbítását, bemutatását, megjelenítését, blogolását, megosztását, streamelését és átvitelét lehetővé tevő, nem

letölthető szoftvert kínáló weboldal biztosítása; elektronikus média, videók, valós idejű hírek, szórakoztató

tartalmak vagy információk feltöltését, létrehozását, posztolását, szerkesztését, bemutatását, megjelenítését,

blogolását, megosztását, streamelését és átvitelét lehetővé tevő, nem letölthető online szoftver ideiglenes

használatának biztosítása; a felhasználók számára videók és digitális tartalom feltöltését, posztolását,

megjelentetését, streamelését és megosztását lehetővé tevő, nem letölthető szoftver ideiglenes használatát

lehetővé tevő webhosting platform biztosítása; a regisztrált felhasználók számára közösségi hálózatépítésben való

részvételt lehetővé tevő online közösség létrehozása; videotartalmak weboldalakba, alkalmazásokba és harmadik

személyek szoftvereibe történő integrálására szolgáló alkalmazás-programozási interfész (API) szoftvert kínáló

 alkalmazás-szolgáltató.

 45    On-line közösségi-hálózati szolgáltatások; közösségi hálózatépítő platform biztosítása az interneten és

 kommunikációs hálózatokon keresztül szórakoztatási célokra.

 ( 210 ) M 20 02097

 ( 220 ) 2020.07.21.

 ( 731 )  Andrea Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat, kalapáru, cipők, baba-, gyerek-, felnőtt-, kismamaruházat.

 ( 210 ) M 20 02184

 ( 220 ) 2020.07.28.

 ( 731 )  Hajnal Petra, Budapest (HU)
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 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatás és tanítás; képzés és oktatás; oktatási célú műhelyek; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási

szolgáltatások a cukrászathoz kapcsolódóan; cukorvirág készítés oktatási szolgáltatások; cukor alapanyagú

virágforma cukrászati termékek készítésének oktatása; cukrász oktatás; cukrászati oktatás; cukrászati ágazattal

 kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02322

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; 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

szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon

licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdonnal

 kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció;szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 20 02395

 ( 220 ) 2020.08.14.

 ( 731 )  Bajtai Viktória, Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Könyvek; kihajtós könyvek; rajzoló könyvek; színező könyvek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek;

foglalkoztató könyvek gyerekeknek; matricás foglalkoztató könyvek, fényképes foglalkoztató könyvek;

 gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; gyermekek számára készült foglalkoztató könyvek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: játék figurák;

szövet játékok; játékszerek gyermekeknek; fejlesztőjátékok kisgyermekeknek; könyvek; kihajtós könyvek;

rajzoló könyvek; színezőkönyvek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek; foglalkoztató könyvek gyerekeknek;

matricás foglalkoztató könyvek; fényképes foglalkoztató könyvek; gyermekek számára készült foglalkoztató

 füzetek; gyermekek számára készült foglalkoztató könyvek.
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 ( 210 ) M 20 02396

 ( 220 ) 2020.08.14.

 ( 731 )  Molnár Éva, Kerepes (HU)

 Kultsárné Kálmán Éva, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; edzőcipők, sportcipők; fejpántok sportoláshoz; felszíni

szárazruhák vízi sportokhoz; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőruhák,

úszódresszek; harcművészeti egyenruhák; hosszú ujjú pulóverek; kabátok, dzsekik; kapucnis pulóverek,

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

tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítödzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrágok, melegítő alsók; mezek,

sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; nadrágok; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók;

nedvességfelszívó sportnadrágok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek,

szvetterek; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok, shortok; ruhák, edzöruhák küzdősportokhoz; ruházat

harcművészetekhez; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek; skortok [sportszoknyák]; sport fejfedők [kivéve

sisakok]; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sport sapkák és baseball

sapkák; sportbírói egyenruhák; sportcipők; sportcsizmák, sportbakancsok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők;

 szabadidős nadrágok; tornaruhák; tréningruha felsők, melegítő felsők; trikók; vízhatlan ruházati cikkek.

 35    Férfi ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; női ruhákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati

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

nagykereskedelmi szolgáltatások; sport ruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sport

felszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, sporttáskákkal kapcsolatos kis-

 és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02398

 ( 220 ) 2020.08.14.

 ( 731 )  Tradyss Consulting Kft., Biatorbágy (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvtanfolyamok; nyelvi korrepetálás; nyelvoktatás szervezése;

nyelvtanfolyamok biztosítása; nyelvtanfolyamok szervezése; nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok

tartása; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

angol nyelvű oktatási szolgáltatások; online nyelvoktatás, nyelvtanítás; onliné nyelvtanfolyamok; online nyelvi

korrepetálás; online nyelvoktatás szervezése; online nyelvtanfolyamok biztosítása; online nyelvtanfolyamok

szervezése; online nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok tartása; online nyelvoktatási és képzési

szolgáltatások; online idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; online angol nyelvű oktatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02453

 ( 220 ) 2020.08.18.

 ( 731 )  Szabó Zsófia Ilona, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Premier PopSuli

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

 ( 210 ) M 20 02484
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 ( 220 ) 2020.08.20.

 ( 731 )  Borbás István, Komló (HU)

 Divós József, Máriakálnok (HU)

 Horváth Péter Ákos, Nyúl (HU)

 Kovács Ferenc, Gönyű (HU)

 Márkus Dominik, Enese (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Audiovizuális bemutatók; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; csoportos rekreációs,

szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; dalírás; dalírási

szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő

televízióműsorok készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények

biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése;

előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; felvonulások szervezése; fesztiválok szervezése; fesztiválok

szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; koncerttermek, varieték;

koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató

szolgáltatások; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális tevékenységek; kulturális

szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek intézése

[szervezése]; kulturális tevékenységek lebonyolítása; megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra;

népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; rádiós és

televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése;

rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádió- és televízióprogram készítése; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szolgáltatások tananyag

átismétléséhez; rádiós szórakoztatás; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); rekreációs, szabadidős

fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rodeó show-k; show-k gyártása;

show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; showműsorok tervezése; szabadidős információs szolgáltatások;

szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások;

szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú

audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k

rendezése; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós

szórakoztatás; televíziós zenei koncertek; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások;

vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zene komponálása; zenei rendezvények

szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

zenekeverési szolgáltatások; zenés helyek művészeti vezetése; zenés show-k készítése; zenés szólóestek

bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított szórakoztatási

 szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02552

 ( 220 ) 2020.08.31.

 ( 731 )  Lash Flash Excellence Kft., Harka (HU)

 ( 740 )  Dr. Markó József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
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eszenciaolajok; fehérítő készítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; fehérítő készítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; ajakfények;

ajakrúzsok; alapanyagok virágokból készült parfümökhöz; állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai

készítmények]; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; ámbra [illatszer]; ammónia [tisztítószer];

antisztatikus szárítólapok; antisztatikus termékek háztartási használatra; arcpúder; aromatikus anyagok [eszencia

olajok]; bajuszviaszok; basma [kozmetikai színező]; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

borotvaszappan; borotvaszíj paszták; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek;

bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; cédrusolaj; cipészviasz; cipőkrémek; cipőfényezők; cipő viaszok,

waxok; csillagánizs eszencia; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolóvászon; csúszásgátló folyadékok padlókhoz;

csúszásgátló viasz padlókhoz; dekor-matricák kozmetikai használatra; dezodoráló szappan; dezodorok emberi

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

célokra; dörzsölő szerek; ékszerész csiszolópor [vörös vas-oxid]; esszenciális citromolaj; esszenciális olajok;

 éterikus esszenciák; fajdbogyó olaj; fehérítő készítmények [színtelenítők] háztartási célokra.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

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;

felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásoló-gépek 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]; honlap-forgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

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

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; 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.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; ajándékcsomagolás; áramellátás; árukirakodási

szolgáltatások; áruk raktározása; árusítóautomaták feltöltése; áruszállítás; autóbusz-kölcsönzés; autóbuszok

működtetése; autókölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; autószállítás;

bankautomaták készpénzfeltöltése; betegszállítás; bútorszállítás; búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák

kölcsönzése; csatornazsilipek működtetése; csomagkézbesítés, csomagszállítás; dereglye, folyami

uszályszolgáltatások; elektromos borhűtőszekrények kölcsönzése; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok

(fizikai) tárolása; energiaszolgáltatás; fagyasztóládák kölcsönzése; folyami szállítás; futárszolgálatok [üzenetek

vagy áruk küldésére]; fuvarozás, áruszállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; garázsok bérlése; gépkocsi

tetőcsomagtartók kölcsönzése; hajók, csónakok kölcsönzése; hajórakodás; hajóutak szervezése; hajózási

ügynökség; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban;
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információ szállítással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; jégtörő szolgáltatások; kalauzoló

szolgáltatás; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; komphajón történő szállítás; költöztetés; közlekedési

 információ; légi szállítás; lovak kölcsönzése; megfeneklett hajók mentése.

 ( 210 ) M 20 02638

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  NN INTERNATIONAL HOLDING GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Berényi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

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

akkumulátor- és elemtöltők (2), anódtelepek, antennák, anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez

[huzalok, kábelek], áramátalakítók, transzformátorok, áram-egyenirányítók, áramkör bekapcsolók, áramköri

megszakítók (1), áramköri megszakítók (2), áramlásmérők, fogyasztásmérők, árammérők, ampermérők,

áramtároló rácsok elemekhez, armatúrák, forgórészek [elektromosság], automatikus időkapcsolók, azonosító

héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez, balesetek elleni védőkesztyűk, berregők, hangjelzők, áramszaggatók,

betörésgátló riasztókészülékek, biochipek, biometrikus azonosító kártyák, biztonsági felügyelő robotok,

biztonsági tokenek [kódoló eszközök], biztosítékok, chipkártyák [integrált áramkörös kártyák], csatlakozások

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

csatolók, [adatfeldolgozó berendezés], egér [számítógép periféria], elágazódobozok [elektromosság],

elágazódobozok [villamosság], elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez, elektrodinamikai készülékek jelzések,

jelzőlámpák távirányítására, elektrodinamikái készülékek vasúti váltók távvezérlésére, 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 belépés-ellenőrzési

rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz, elektronikus interaktív táblák, elektronikus

jeladók, elektronikus kijelzőtáblák, elektronikus lakatok, elektronikus numerikus kijelzők, elemek, telepek

világításhoz, elosztódobozok [elektromosság], elosztó pultok, konzolok [elektromosság], elosztótáblák

[elektromosság], fénykibocsátó diódák [LED], töltőállomások elektromos járművekhez, USB pendrive-ok,

védőfóliák okostelefonokhoz, vékony kliens számítógépek, vezérlőpanelek [elektromosság], vezetékcsatornák,

kábelcsatornák [elektromosság], vezetékek, elektromos, vezeték nélküli telefonok, világító jeladók, világító jelek,

 világító vagy mechanikai jelzések, villamosított sínek fényszórók felszerelésére, villanófények, villogók.

 11    Bányászlámpák, biztonsági lámpák, elektromos zseblámpák, fénycsövek világításra, fény diffúzorok,

foglalatok elektromos lámpákhoz, LED-diódás világító berendezések, utcai lámpák, világító berendezések és

 készülékek.

 ( 210 ) M 20 02668

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  Magyar-Sino Kulturális és Oktatási Intézet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Soponyai Viktória, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, oktatás.

 ( 210 ) M 20 02670

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  Tisza Mozi Szórakoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Gyémánt András, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások.

 35    Mozi- és koncertjegyek eladásával, valamint moziban történő filmvetítések és koncertek szervezésének

 biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások.

  41    Filmszínházi szórakoztató szolgáltatások.

  43    Vendéglátás [filmszínházi szórakoztató szolgáltatásokkal összefüggésben].

 ( 210 ) M 20 02671

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  Bucsai Orsolya, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; építőanyagokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

  37    Építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos információk nyújtása.

 ( 210 ) M 20 02674

 ( 220 ) 2020.08.06.

 ( 731 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 ) Tradius

 ( 511 )  45    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

szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); szellemi tulajdon

licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése (jogi szolgáltatások); szellemi tulajdonnal

 kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 20 02676

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  Polymer Plastic Recycling Kft, Táborfalva (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   40    Hulladék és szemét újrahasznosítása.

 ( 210 ) M 20 02677

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  Gellért Globe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BDPST Balloon

 ( 511 )  12    Ejtőernyőcsomagok; ejtőernyők; ejtőernyők ejtőernyőzéshez; elektromos járművek légi használatra;

elektromos meghajtású légi járművek; hőlégballonok; könnyű légi járművek; légelhárító léggömbök; léghajók

[kormányozható]; légi járművek; légi készülékek, gépek és berendezések; légi közlekedésre szolgáló járművek;

 eszközök levegőben történő helyváltoztatáshoz.

 25    Baseballsapka; baseballsapkák; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak,

fejkendők; fejpántok sportoláshoz; kendők fejre; kendők [ruházat]; kisméretű kalapok; körsálak; kötött sapkák;

napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napellenzők; napvédő kalapok; papírkalapok [ruházat];

partikalapok [ruházat]; rasztasapkák, jamaicai sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok, papírcsákók;

sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők;

sildes sapkák; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve sisakok]; strandkalapok; textil

fejkendők; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként;

dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek,

esőkabátok; esőponcsók; farmerdzsekik; farmerkabátok; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; felsőruházat; férfi és

női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; galléros ingek;

garbónyakú ingek; garbónyakú pulóverek; garbónyakú felsők; gyermekruházat; gyermek felsőruházat;

halászkabátok; hamis garbónyakú felsők; hamis garbónyakú ingek; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők,

ingblúzok; ingfazonú dzsekik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis

pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;

kötényruhák, kötények; mellények; mellények [ruházat]; női felsőruházat; nyaksálak [sálak]; nyaksálak [ruházat];

nyitott nyakú ingek; nyaksál; nyaksálak; nyomtatott pólók; pamutkabátok; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek,

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

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid

ujjú sportingek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sportkabátok; sportruházat; széldzsekik, bomber

dzsekik; V-nyakú pulóverek; V-nyakú szvetterek; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vastag ingek;

 visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.

 28    Játék hógömbök; hógömbök; játéklufik, léggömbök; léggömbök; hinták [játszótéri eszközök]; játszótéri

berendezések, eszközök; vidámparki attrakciók; vidámparki berendezések; vidámparki hinták, berendezések;

 arcmaszkok mint játékszerek; szappanbuborék fújók [játékszerek].

 35    Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület, idő és anyagok

bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása;

 reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása.

 41    Létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szórakoztató berendezések és készülékek kölcsönzése; vidámparki létesítmények biztosítása;

vidámparki szolgáltatások; vidámparkok szolgáltatásai; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató parkok és

vidámparkok; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; szórakoztatás szabadidős létesítmények

üzemeltetése; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez; létesítmények biztosítása

szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szórakoztató

berendezések és készülékek kölcsönzése szórakoztató létesítmények biztosítása; vidámparki létesítmények

biztosítása; vidámparkok szolgáltatásai; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; kilátókerekek;

kilátófedélzetek és platformok; szórakoztatás, nevezetesen megfigyelő kerekek, megfigyelő fedélzetek,

megfigyelőtornyok, és megfigyelő platformok biztosítása városnézési és oktatási célokra; szórakozási lehetőségek
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és klasszikus szórakoztatási szolgáltatások; kiállítások, szemináriumok, workshop-ok és előadások rendezése és

lebonyolítása; múzeumi létesítmények biztosítása bemutatókhoz, kiállításokhoz; lézerfény-kiállítások és

-bemutatók; szabadidős célú parkok és kertek; közérdekű, kulturális és városi oktatótúrák idegenvezetőkkel,

nevezetesen kulturális, építészeti, közérdekű, történelmi, esztétikai vagy művészeti jelentőségű helyszínek

bemutatása; közérdekű és kulturális információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás múzeumokkal, parkokkal és

szabadidős tevékenységekkel, színházakkal és szórakozóhelyekkel kapcsolatban; közérdekű és kulturális

 információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás kulturális és szórakoztató rendezvényekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 20 02678

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  Vajda Szabolcs, Mezőhegyes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fordítás; fordítási szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; sport- és

 kulturális tevékenységek.

 44    Állatgyógyászati szolgáltatások; állatgyógyászati sebészeti szolgáltatások; állatgyógyászati tájékoztatás

 biztosítása.

 ( 210 ) M 20 02681

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 541 ) ef-ecofamily

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

 ( 210 ) M 20 02682

 ( 220 ) 2020.09.08.

 ( 731 )  Gellért Globe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Simala Zoltán, Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gellért Balloon

 ( 511 )  12    Ejtőernyőcsomagok; ejtőernyők; ejtőernyők ejtőernyőzéshez; elektromos járművek légi használatra;

elektromos meghajtású légi járművek; hőlégballonok; könnyű légi járművek; légelhárító léggömbök; léghajók

[kormányozható]; légi járművek; légi készülékek, gépek és berendezések; légi közlekedésre szolgáló járművek;

 eszközök levegőben történő helyváltoztatáshoz.

 25    Baseballsapka; baseballsapkák; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak,

fejkendők; fejpántok sportoláshoz; kendők fejre; kendők [ruházat]; kisméretű kalapok; körsálak; kötött sapkák;

napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napellenzők; napvédő kalapok; papírkalapok [ruházat];

partikalapok [ruházat]; rasztasapkák, jamaicai sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok, papírcsákók;

sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők;

sildes sapkák; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve sisakok]; strandkalapok; textil

fejkendők; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként;

dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek,

esőkabátok; esőponcsók; farmerdzsekik; farmerkabátok; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; felsőruházat; férfi és

női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; galléros ingek;

garbónyakú ingek; garbónyakú pulóverek; garbónyakú felsők; gyermekruházat; gyermek felsőruházat;

halászkabátok; hamis garbónyakú felsők; hamis garbónyakú ingek; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők,

ingblúzok; ingfazonú dzsekik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis

pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;

kötényruhák, kötények; mellények; mellények [ruházat]; női felsőruházat; nyaksálak [sálak]; nyaksálak [ruházat];
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nyitott nyakú ingek; nyaksál; nyaksálak; nyomtatott pólók; pamutkabátok; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek,

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

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid

ujjú sportingek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sportkabátok; sportruházat; széldzsekik, bomber

dzsekik; V-nyakú pulóverek; V-nyakú szvetterek; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vastag ingek;

 visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.

 28    Játék hógömbök; játéklufik, léggömbök; hógömbök; alkatrészkészletek játékautó-modellek építéséhez

[teljes készlet]; buborékfújó készletek pálcával és oldattal; léggömbök; szappanbuborék fújók [játékszerek];

vidámparki attrakciók; hinták, játszótéri eszközök; vidámparki berendezések; vidámparki hinták, berendezések;

 játszótéri berendezések, eszközök.

 35    Hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület

online kölcsönzése; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; reklámfelületek és reklámanyagok

 bérbeadása.

 41    Létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szórakoztató berendezések és készülékek kölcsönzése; vidámparki létesítmények biztosítása;

vidámparki szolgáltatások; vidámparkok szolgáltatásai; tematikus parkok szolgáltatásai; szórakoztató parkok és

vidámparkok; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; szórakoztatás szabadidős létesítmények

üzemeltetése; létesítmények biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez; létesítmények biztosítása

szórakoztatási célokra; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez; szórakoztató

berendezések és készülékek kölcsönzése szórakoztató létesítmények biztosítása; vidámparki létesítmények

biztosítása; vidámparkok szolgáltatásai; szórakoztatás vidámparki attrakciók formájában; kilátókerekek;

kilátófedélzetek és platformok; szórakoztatás, nevezetesen megfigyelő kerekek, megfigyelő fedélzetek,

megfigyelőtornyok, és megfigyelő platformok biztosítása városnézési és oktatási célokra; szórakozási lehetőségek

és klasszikus szórakoztatási szolgáltatások; kiállítások, szemináriumok, workshop-ok és előadások rendezése és

lebonyolítása; múzeumi létesítmények biztosítása bemutatókhoz, kiállításokhoz; lézerfény-kiállítások és

-bemutatók; szabadidős célú parkok és kertek; közérdekű, kulturális és városi oktatótúrák idegenvezetőkkel,

nevezetesen kulturális, építészeti, közérdekű, történelmi, esztétikai vagy művészeti jelentőségű helyszínek

bemutatása; közérdekű és kulturális információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás múzeumokkal, parkokkal és

szabadidős tevékenységekkel, színházakkal és szórakozóhelyekkel kapcsolatban; közérdekű és kulturális

 információk biztosítása, nevezetesen tájékoztatás kulturális és szórakoztató rendezvényekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 20 02703

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  Pharma Projekt Capital Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zoltán József, Budapest

 ( 541 ) CoviD3vit

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

 használatra.

 ( 210 ) M 20 02728

 ( 220 ) 2020.09.14.

 ( 731 )  Zhao Fei, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   20    Bútorok; tükrök; keretek.

  21    Eszközök; edények.

  22    Kötelek és zsinegek.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

  27    Szőnyegek; lábtörlők.

 ( 210 ) M 20 02731

 ( 220 ) 2020.09.14.

 ( 731 )  Molnárné Bekő Ildikó, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 541 ) VITACELL

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő enzimek.

 ( 210 ) M 20 02733

 ( 220 ) 2020.09.14.

 ( 731 )  Telenor Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) Hiperline

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

  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.

 ( 210 ) M 20 02737

 ( 220 ) 2020.09.15.

 ( 731 )  Balog László, Szeged (HU)

 ( 541 ) I bike Szeged

 ( 511 )  35    Reklámozás; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése eladási célokra; promóciós, reklám célú

árubemutatás; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; hirdetések

és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; Pay Per Click (PPC) hirdetés; online reklámozás;

online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online rendelési szolgáltatások;

 szabadtéri reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra.

 41    Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadások

szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok,

vetélkedők és versenyek rendezése; játékok szervezése, rendezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok

szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; fotóriportok készítése.

 ( 210 ) M 20 02738

 ( 220 ) 2020.09.15.

 ( 731 )  Bujdosó Beruházás Előkészítő és Lebonyolító Kft., Tamási (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
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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; számítógépes

 szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

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

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; pénzügyi

 auditálás.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 20 02740

 ( 220 ) 2020.09.15.

 ( 731 )  Váci Sándor, Budapest (HU)

 ( 541 ) CodeBreakers - Be Conscious

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

szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; átmeneti

üzletmenedzsment; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; költségelemzés; kiszervezett vállalatirányítás;

konzultáció személyzeti kérdésekben; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

fél számára; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közvélemény-kutatás; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás (1); piackutatás (2); reklámanyag frissítése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók

kidolgozása, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

 tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02812

 ( 220 ) 2020.09.22.

 ( 731 )  CHAVANON Gildas Paul François, DAMPIERRE SUR LOIRE (FR)

 CHAVANON Erik Jacques Albert, SEICHES-SUR-LE-LOIR (FR)

 CHAVANON Jean-Marie Thierry François, CRETEIL (FR)

 CHAVANON Jean Paul, LE POULIGUEN (FR)

 CHAVANON Michel Henri, LA ROCHELLE (FR)

 CHAVANON Pierre-Yves Benoit, GRENOBLE (FR)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) DATIF PC

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek; diétás ételkészítmények és anyagok gyógyászati használatra; ételkiegészítők

 emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők, mikrotápanyagok emberi fogyasztásra; probiotikus kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 02816

 ( 220 ) 2016.11.21.

 ( 731 )  SHS International Ltd., Liverpool (GB)

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

 ( 541 ) DAMIN

 ( 511 ) 5    Speciális gyógyászati rendeltetésű élelmiszerek; diétás anyagok gyógyászati használatra; élelmiszerek orvosi

használatra, beleértve élelmiszerek babáknak, csecsemőknek és betegeknek; erősítő ételek gyógyászati

használatra, beleértve a csecsemőknek, kisgyermekeknek és rokkantaknak szánt ételeket; diétás

táplálék-kiegészítők orvosi használatra; táplálkozási termékek gyógyászati használatra; vitamin kiegészítők; a

fent említett termékek egyike sem intravénás használatra szánt; minden áru metabolikus sütőkeverékben; a fent

 említettekbe nem tartoznak bele az állatgyógyászati termékek és készítmények.

 ( 210 ) M 20 02825

 ( 220 ) 2020.09.23.

 ( 731 )  Varga Béla, Kölesd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Épület javítás; lakatosmunkák [javítás]; asztalosmunkák [javítás]; kerítések javítása; lakóház javítás;

mennyezetburkolat javítása; bútorok javítása; padló javítás; háztartási gépek javítása; csőhálózat javítás; ház

körüli kisebb javítások; lakóházak körüli külső- belső szerelési munkák; víz-gáz- és villanyhálózat javítása,

 karbantartása; tető- és csatornajavítás.

 ( 210 ) M 20 02848

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Futuraqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt, Alap (HU)

 ( 740 )  Gáncs Gábor, Csapod

 ( 541 ) Wastereum

 ( 511 )   40    Hulladék újrahasznosítás.

 ( 210 ) M 20 02852

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Szennay András Szabolcs, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lovassy Lodge

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; foglalás panziókban; motelek; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

panziók; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

ideiglenes szállás biztosítása panziókban; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és

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

turistaházak, üdülők; vendéglátás; bárszolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek.
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 ( 210 ) M 20 02855

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Andok Zsuzsanna, Tamási (HU)

 ( 541 ) AZDesign

 ( 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.

 ( 210 ) M 20 02858

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Lotus fragrances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Skysure

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 02859

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Lotus fragrances Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Revasser

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 02860

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  MERK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 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.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 02861

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Mobile LBS Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)
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 ( 740 )  MERK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Alapnyomkövetés

 ( 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.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 02863

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok, csontleves, húsleves, húsleves koncentrátumok; zselék,

lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok; burgonya alapú gombócok; burgonyapüré; levesek;

leveskészítmények; zöldségleves készítmények; levesporok; tojások, tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott,

 szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; röszti burgonya; burgonyatorta.

 30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; méz, melasz; élesztő, sütőporok; só, mustár; fűszerek;

tészta és metélt tészta; tésztaöntetek; instant tészták; burgonyaliszt; liszt és gabonafélékből előállított

készítmények, kenyér, süteményekhez való tészta és cukrászsütemények, fagylaltok; ecet, szószok (fűszeres);

 ízesítők; tészta, rizs vagy metélt tészta alapú készételek; tészta, rizs vagy metélt tészta alapú fagyasztott ételek.

 ( 210 ) M 20 02906

 ( 220 ) 2020.09.29.

 ( 731 )  FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzletek, vállalkozások eladásával

kapcsolatos konzultáció; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti menedzsment támogatás

biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos

üzleti szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi

feladatköreinek ügyviteléhez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozások alapításához; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció;
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vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó

tanácsadás; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel

kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás

biztosítása; reklámszövegek publikálása; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti marketing

tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; stratégiai marketinghez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos

tanácsadás; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalat felszámolással

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;

marketing szolgáltatások; partnerprogram-marketing; marketingtrendek elemzése; marketingtervek elkészítése;

 marketingstratégiai vizsgálatok; marketingügynökségi szolgáltatások.

 41    Konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

oktatási konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatási

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

konferenciák szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; coaching; coaching gazdasági és

menedzselési témákban; személyi coaching [képzés]; mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; folyóiratok

publikálása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; közösségi

klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató célú rendezvények szervezése; showműsorok

 tervezése; show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése.

 45    Mentorálás [szellemi]; jogi tanácsadás; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; ismeretségi, közösségi

hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online

közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szabadalmi oltalommal

kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;

védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi

tanácsadási célra; szabványok, normák kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó

tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások

 befektetők számára.

 ( 210 ) M 20 02907

 ( 220 ) 2020.09.29.

 ( 731 )  Biró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02909

 ( 220 ) 2020.09.29.

 ( 731 )  FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FIVOSZ Üzleti Show

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzletek, vállalkozások eladásával

kapcsolatos konzultáció; üzleti információnyújtás vállalkozások számára; üzleti menedzsment támogatás

biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára; közös vállalkozások létrehozásával kapcsolatos

üzleti szolgáltatások; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalkozások üzleti ügyeinek vagy kereskedelmi

feladatköreinek ügyviteléhez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzletvezetési segítségnyújtás

kereskedelmi vállalkozások alapításához; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció;

vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások értékesítéséhez kapcsolódó

tanácsadás; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; adatfeldolgozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; e-kereskedelemmel

kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás

biztosítása; reklámszövegek publikálása; üzleti tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti marketing

tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; stratégiai marketinghez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; növekedés finanszírozásával kapcsolatos üzleti tanácsadás; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos

tanácsadás; vállalati teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalat felszámolással

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;

marketing szolgáltatások; partnerprogram-marketing; marketingtrendek elemzése; marketingtervek elkészítése;

 marketingstratégiai vizsgálatok; marketingügynökségi szolgáltatások.

 41    Konferenciaszervezés; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

oktatási konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztatási

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

konferenciák szervezése; képzések biztosítása vállalkozások számára; coaching; coaching gazdasági és

menedzselési témákban; személyi coaching [képzés]; mentorálás; üzleti mentorálási szolgáltatások; folyóiratok

publikálása; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; közösségi

klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szórakoztató célú rendezvények szervezése; showműsorok

 tervezése; show-k gyártása; élő show-k készítése; oktatási célú show-k rendezése.

 45    Mentorálás [szellemi]; jogi tanácsadás; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; ismeretségi, közösségi

hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online

közösségi hálózatépítő szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szabadalmi oltalommal

kapcsolatos tanácsadás; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;

védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások [jogi

tanácsadás]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi

tanácsadási célra; szabványok, normák kidolgozásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó

tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási
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szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások

 befektetők számára.

 ( 210 ) M 20 02912

 ( 220 ) 2020.09.30.

 ( 731 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

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

szóró-ajándékozás, esernyők, zászlók, ajándéktárgyak révén; hirdetések elektronikus médián és a világhálón

keresztül, sugárzott és kábelen közvetített televíziós adásban és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokban, teletexen,

zártkörű hálózatokon keresztül, hirdetések elektronikus formában távközlési úton, telefonon, mobiltelefonokon

 keresztül.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi és banki szolgáltatások, áru- és

kereskedelmi hitelügyletek, folyószámla-vezetés, jelzálogbanki szolgáltatások, befektetések kezelése, befektetési

alapok vezetése és közvetítése, alapítványok pénzügyi kezelése; interneten és távközlési hálózatokon keresztül

nyújtott (telebank) banki és pénzügyi szolgáltatások, lízing ügyletek, gépjárműlízing; életjáradék- és

nyugdíjfolyósítási, valamint biztosítási szolgáltatások (nyugdíjpénztárak), egészségpénztárak (betegbiztosítás),

utazásbiztosítások, életbiztosítások, gépjármű és hajóbiztosítások, lakás-, ingatlan, és építkezési biztosítások,

műtárgybiztosítások, viszontbiztosítások; ingatlanforgalmazás, ingatlanlízing, ingatlankezelés, lakásbérlet,

ingatlan beruházás, ingatlanhasznosítás (ingatlanügynökségek), ingatlan bérbeadása és vétele; sport- és kulturális

 tevékenységek szponzorálása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, pénzügyi és banki szakmai

képzés, oktatás, továbbképzés, iskolai, vállalati vagy egyéb szervezetben, vezetőképzés, felnőttoktatás;

pénzügytörténeti gyűjtemények vezetése és szervezése (múzeumi szolgáltatások), sport- és kulturális

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 02913

 ( 220 ) 2020.09.30.

 ( 731 )  Sum János Szilárd, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TITA

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  39    Utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02914

 ( 220 ) 2020.09.30.

 ( 731 )  Kárpáti Márton, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ducsay Zsuzsa, Budapest

  

( 546 )

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

 38    Adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő továbbítása; audio-műsorszórás;

audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül;

digitális audio és videóadások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális hangsugárzás;
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e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás; felhasználók által létrehozott tartalom az

internet segítségével történő továbbítása; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek

elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információk sugárzása televízión

keresztül; interaktív televízió és rádiósugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő

audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül biztosított audio- vagy video-műsorszórási

szolgáltatások; interneten keresztül történő video adatátvitel; internetes protokollt használó televízióhoz

kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó televízióhoz való hozzáférés biztosítása;

kábelrádiós átvitel; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos

információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórási szolgáltatások;

kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és -közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek

üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; látvány-, képtovábbítás

műholdon keresztül; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; közvetítés műholdon és kábelen keresztül;

műholdas és kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás;

műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül;

műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen

keresztül; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások]; műsorszórással kapcsolatos

tájékoztatási szolgáltatások; pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és -közvetítés; pay-per-view [PPV]

televíziós adás; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi információ sugárzása rádión keresztül;

pénzügyi információ televíziós sugárzása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; rádió- és

televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon

keresztül történő közvetítése; rádióadás; rádióműsorok közvetítése; rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok

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

rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós műsorszórás; rádiós

műsorszórással kapcsolatos tájékoztatás; rádiós műsorszóró berendezések működtetése; rádiós programszórás és

-közvetítés; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádiótelefonokkal kapcsolatos, televízión

keresztül közvetített információnyújtás; segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások

biztosításához; sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; szimultán televíziós

közvetítés globális számítógépes hálózatokon, interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül;

szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás; zenei műsorszórás; adatbázisokhoz való hozzáférés

biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása, kölcsönzése; az internet segítségével biztosított audiotartalmakhoz való

telekommunikációs hozzáférés; az internet segítségével biztosított videotartalmakhoz való telekommunikációs

hozzáférés; az interneten és bármely más kommunikációs hálózaton található honlapokhoz való hozzáférés

biztosítása; digitális zenei weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; digitális zenei weboldalakhoz

való internetes hozzáférés biztosítása; e-kereskedelmi platformokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten;

elektronikus hangösszeköttetések biztosítása; elektronikus helyekhez, oldalakhoz való hozzáférés biztosítása;

elektronikus információs hálózati oldalakhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus piactérhez [portálhoz] való

hozzáférés számítógépes hálózatokon való biztosítása; elektronikus videokapcsolatok biztosítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása az interneten; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása

adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása és hozzáférési idő bérbeadása

számítógépes adatbázisokhoz; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; hozzáférési idő bérbeadása

weboldalakhoz [internetszolgáltatók]; hozzáférés lehetővé tétele játékos és szerencsejátékos internetes

webhelyhez; hozzáférési idő bérbeadása számítógépes adatbázishoz; hozzáférési idő értékesítése számítógépes

adatbázisokhoz; igény szerinti szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott televízió-műsorokhoz való

telekommunikációs hozzáférés biztosítása; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása;

internetes beszélgető fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes felületekhez való felhasználói hozzáférés

biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokhoz való hozzáférés

biztosítása; internetes platformokhoz való hozzáférés biztosítása digitális fényképek cseréje céljából; internetes

portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes
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portálokhoz való hozzáférés biztosítása harmadik felek megbízásából; internetes webhelyekhez való hozzáférés

biztosítása; internetes weblapos fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; keresőmotorokhoz való felhasználói

hozzáférés biztosítása; kommunikációs hálózatokon lévő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs

szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; központi állományokban elektronikus úton tárolt adatokhoz vagy

dokumentumokhoz való hozzáférés biztosítása távkonzultációhoz; MP3 weboldalakhoz való hozzáférés

biztosítása az interneten; MP3 weboldalakhoz való internetes hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz való

hozzáférés biztosítása; online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; online video-on-demand

szolgáltatáson keresztül biztosított filmekhez és televízió-műsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása;

online video-on-demand szolgáltatáson keresztül biztosított video- és audio tartalmakhoz való hozzáférés

rendelkezésre bocsátása; platformokhoz vagy portálokhoz való hozzáférés biztosítása az interneten; számítógépes

adatbázis használati idejének értékesítése; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; számítógépes

hálózatokon tárolt adatbankokhoz történő hozzáférés biztosítása; számítógépes hozzáférés telefonkönyvekhez;

számítógépes világhálózathoz és témák széles körére vonatkozó információkat tartalmazó online lapokhoz való

felhasználói hozzáférés biztosítása; videomegosztó portálhoz való hozzáférés biztosítása; video-on-demand

műsorokat kínáló internetes portálhoz való hozzáférés biztosítása; weboldal továbbító szolgáltatások;

weblog-hozzáférés biztosítása; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása; elektronikus hírügynökségi

szolgáltatások; hírek továbbítása hírügynökségekhez; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs

szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása];

 hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára.

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

 ( 210 ) M 20 02917

 ( 220 ) 2020.09.30.

 ( 731 )  Capital Growth Solutions Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási szolgáltatások; biztosítások

megkötése, értékelése és biztosítási célú becslések; biztosítások megkötése; biztosítások megkötésével

kapcsolatos szaktanácsadás; biztosítás; biztosítási ügyintézés; biztosítási szolgáltatások, biztosítások elrendezése;

biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi

szaktanácsadás és biztosítási szaktanácsadás; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs

szolgáltatás; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos biztosítási szolgáltatások; biztosítási

 tanácsadás; biztosításközvetítés; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan].

 ( 210 ) M 20 02918

 ( 220 ) 2020.09.30.

 ( 731 )  WELL DONE St. Moritz Kft., Komárom, (HU)

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Csiszoló, polírozó készítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; hajvizek, hajszeszek; nem gyógyhatású

kozmetikumok; illóolajok; illatszerek; nem gyógyhatású szappanok; tisztítószerek; fényesítő készítmények;

fehérítő készítmények; embereknek szánt dezodorok; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; kozmetikai

készítmények fürdőkhöz; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz; levegőillatosító készítmények;

mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási használatra; kereskedelmi mosószerek; mosószerek/tisztítószerek,
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nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítókészítményekkel átitatott

babatörlőkendők; tisztítószerek háztartási használatra; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;

 zsírtalanítók, nem gyártási folyamatokhoz.

 ( 210 ) M 20 02926

 ( 220 ) 2020.10.01.

 ( 731 )  Gruma, S.A.B. de C.V., San Pedro Garza Garcia (MX)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MISSION

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

olajok és zsírok; snack-mártások, beleértve a guacamole-t, a tejfölt, a sajtot és a babot; babsalsát; savanyított

 jalapeno; feldolgozott jalapeno.

 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]; tortilla; wrap; lapos kenyér; pita; chapatti; roti; piadina (olasz lapos

kenyér); libanoni kenyér; taco kagyló; tostadas; gorditas; pizzalapok, pizzakéreg; tortilla chips; kukoricachips;

kukorica alapú snackek; taco fűszerezés; taco szósz; sajtmártás; salsa; bab salsa; ételkészítési készletek, beleértve

a taco ételkészítési készleteket, a burrito készítési készleteket, a fajita készítési készleteket, amelyek tortillát,

 wrapet, fűszert, sajtmártást, salsát tartalmaznak.

 ( 210 ) M 20 02958

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gizella Endre, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 03006

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  Dávid Máté, Gyomaendrőd (HU)

 ( 541 ) Orca Organic Case

 ( 511 )  1    Szerves vegyületek polimerizátumai műanyagipari felhasználásra.

 9    Előlapok mobiltelefonokhoz.

 ( 210 ) M 20 03024

 ( 220 ) 2020.10.06.

 ( 731 )  Bálint Imre, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztítószerek járművekhez, fémfelületekhez, műanyagfelületekhez, természetes és műkőfelületekhez,

téglafalakhoz, szobrokhoz, műszálas textíliákhoz, természetes anyagból készült textíliákhoz, olajjal vagy

 korommal szennyezett felületekhez, fa, üveg, kerámiafelületekhez, vérrel szennyezett felületekhez.

 ( 210 ) M 20 03025

 ( 220 ) 2020.10.09.

 ( 731 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)
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 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03026

 ( 220 ) 2020.10.09.

 ( 731 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03030

 ( 220 ) 2020.10.09.

 ( 731 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03031

 ( 220 ) 2020.10.09.

 ( 731 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03032

 ( 220 ) 2020.10.09.

 ( 731 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VegArt

 ( 511 )  29    Tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; növényi olaj; növényi olaj

 alapú sajt.

 ( 210 ) M 20 03033

 ( 220 ) 2020.10.09.

 ( 731 )  ImmoLA Korlátolt Felelősségű Társaság, Hegyeshalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Rákosfalvy Zoltán, Győr

  
( 546 )
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 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 03036

 ( 220 ) 2020.10.09.

 ( 731 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 ) AMAGURA

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    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].

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 03037

 ( 220 ) 2020.10.11.

 ( 731 )  SYSART Innovációs Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Szutrély Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HAYDNEUM - Magyar Régizenei Központ

 ( 511 ) 9    Letölthető zenei hangfelvételek; zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenei felvételek sorozata; zenei

felvételek lemezek formájában; elektronikus kotta, letölthető; letölthető digitális zene; internetről letölthető

digitális zene; letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában; letölthető zenefájlok; számítógépes

adatbázisból vagy internetről letölthető digitális zene; letölthető kiadványok, publikációk; tudományos célra

szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-,

jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktatóberendezések 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; audiovizuális tanítási eszközök.

  16    Kotta; kották, kottafüzetek; nyomtatott kották; nyomtatott zeneoktatási könyvek; oktató jellegű kiadványok.

  35    Zenei koncertek promóciója; zenei előadók üzleti menedzsmentje; zenészek üzleti menedzsmentje.

 38    Zenei műsorszórás; digitális zene közvetítése távközlés útján; rádióadás; video- és audioműsorok

közvetítése az interneten keresztül; televízió műsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízió

műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és

televíziós programok közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül

történő közvetítése; élő közvetítések weboldalakon [webkamerás]; audiovizuális és multimédiás tartalom

 közvetítése az interneten keresztül; rádióműsorok közvetítése.

 41    Élő zenei koncertek; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; zenei művek

publikálása; zenei rendezvények szervezése; zenei felvételek készítése; zenei előadás; zenei előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; zenei produkciók; zenei versenyek szervezése; zenei felvételek készítése

hangstúdióban; élő zenei előadások tartása; színdarabok vagy zenei előadások megtervezése; hanglemezek és

zenei felvételek kölcsönzése; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei produkciós szolgáltatások; zenei

fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása; rádiós zenei koncertek; televíziós zenei

koncertek; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; az interneten hallgatható [nem letölthető]

digitális zene szolgáltatása; kották kiadása; kottafüzetek kiadása; zeneoktatás; zenekiadás és zenefelvétel
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[lemezkiadók]; élő zeneműsorok; zenekiadási szolgáltatások; élő zene szolgáltatása; zeneoktatás levelező

tanfolyamon; információnyújtás a zene terén; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenés helyek

művészeti vezetése; hang- és zenefelvételek készítése; digitális zeneszolgáltatás az internetről; oktatási

szolgáltatások zenés televízióműsorok formájában; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; szórakoztatás

szimfonikus zenekari előadások formájában; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; zenék,

videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások

általi közvetítés céljából; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén;

kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

szemináriumok tartása; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése;

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

bemutatása; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;

nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; könyvek és más kiadványok kölcsönzése; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; elektronikus kiadványszerkesztés; rádió- és televízióműsorok

készítése; tudományos tanfolyamok; audiovizuális felvételek készítése; akadémiák [oktatás]; oktatással

kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; akadémiai oktatási szolgáltatások művészettörténet tanításához;

szemináriumok szervezése; szemináriumok tartása; szemináriumok és konferenciák rendezése; oktató

szemináriumok szervezése; művészeti versenyek szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása; kulturális

célú vetélkedők, versenyek szervezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; versenyek szervezése

[oktatás vagy szórakoztatás]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; rádiós és televíziós műsorok

 készítése; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; koncertszolgáltatások.

  42    Szakszövegek írása; tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 20 03039

 ( 220 ) 2020.10.11.

 ( 731 )  Dobronszki János, Hajdúböszörmény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 03042

 ( 220 ) 2020.10.12.

 ( 731 )  POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) TyvLiner

 ( 511 ) 1    Ipari rendeltetésű műgyanták; ipari rendeltetésű bevonatok; időjárásálló bevonatok [vegyi anyagok];

bevonatok eltávolításához használt vegyszerek; nedvességtaszító bevonatok [nem festékek]; poliuretán bevonatok

[nem festékek]; vegyi készítmények felületi bevonatok gyártásához; poliuretán térhálósító anyagok ipari

bevonatokhoz; vegyi készítmények fémeken lévő bevonatok eltávolítására; műgyanták oldószerek formájában,

 bevonatokként történő használatra; időjárásállóvá tévő bevonatok [vegyszerek, nem festékek] falazatokhoz.

 ( 210 ) M 20 03043

 ( 220 ) 2020.10.12.

 ( 731 )  POLINVENT Fejlesztő, Kivitelező és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyál (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) TyvLayer
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 ( 511 ) 1    Ipari rendeltetésű műgyanták; ipari rendeltetésű bevonatok; időjárásálló bevonatok [vegyi anyagok];

bevonatok eltávolításához használt vegyszerek; nedvességtaszító bevonatok [nem festékek]; poliuretán bevonatok

[nem festékek]; vegyi készítmények felületi bevonatok gyártásához; poliuretán térhálósító anyagok ipari

bevonatokhoz; vegyi készítmények fémeken lévő bevonatok eltávolítására; műgyanták oldószerek formájában,

 bevonatokként történő használatra; időjárásállóvá tévő bevonatok [vegyszerek, nem festékek] falazatokhoz.

2    Bevonatok; epoxigyanták épületek felületeinek burkolásához; epoxi bevonatok; gyantaszerű bevonatok;

korrózióálló bevonatok; korrózió elleni bevonatok; bevonatok falakhoz; rozsdagátló bevonatok; epoxigyanták

padlóburkoláshoz; nagyszilárdságú befejező bevonatok; vízszigetelő bevonatok; nedvességtaszító bevonatok;

felületvédő bevonatok; felületvédő bevonatok fémekhez; felületvédő bevonatok fára; tűzgátló bevonatok;

poliuretán bevonatok; időjárásálló bevonatok; alapozóként használt bevonatok; bevonatokhoz használt adalékok;

beton felületkezeléséhez használt bevonatok; víztaszító bevonatok; savak maró hatása ellen védő bevonatok;

 építéshez használt anyagok bevonatok formájában [festékek]; hígítók és sűrítők bevonatokhoz.

 17    Műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő és szigetelőanyagok;

csőtömítések; erősítő anyagok csövekhez, nem fémből; időjárásvédő szigetelőanyagok; műgyanták (félkész

termékek); tömítések; tömítések, szigetelések; tömő (párnázó) anyagok műanyagból; vízhatlan tömítések;

műgyantából készült szigetelő bevonatok; gyanták keményített bevonat kialakítására padlókon vagy falakon;

 szigetelő bevonatok; ipari bevonatok.

 ( 210 ) M 20 03076

 ( 220 ) 2020.10.14.

 ( 731 )  Atlas Invest B.V., Aalsmeer (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LUCID LABS

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;

táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,

táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők,

táplálékkiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők;

aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt

táplálékkiegészítők, élelmiszer kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminkiegészítők; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi

táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin

étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők; kondroitin étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; vitaminokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; ásványi

anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati

használatra; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem
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gyógyászati használatra; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

nem gyógyászati használatra; aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

 táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; protein csipszek mint étrend-kiegészítők.

 16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek (papíráruk); papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok;

reklámkiadványok; nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag -)

csomagoláshoz; műanyag zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy

műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő fólia

 csomagoláshoz; műanyagfóliák csomagolásra; színes zsebkendők (papírból).

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;

tárolók, gyógyszeresdobozok, kapszulák és vitaminok számára [nem gyógyászati célokra]; gyógyszeres dobozok

 [nem gyógyászati célokra]; háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint, tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok;

aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

kreatint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű dúsított,

feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi

anyagokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

aminosavakat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz

használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában,

nem gyógyászati használatra; proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint tartalmazó tejalapú italok; tejturmix

 alapok.

 30    Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek;

sporttevékenységhez csokoládészelet; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; glükóz étkezési használatra;

proteint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, növényi eredetű

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

vitaminokat tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó,

növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott

élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat

tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, növényi eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz

használt, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta

 formájában, nem gyógyászati használatra.

 32    Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;

karnitint tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,

alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);

 azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok (nem gyógyászati használatra).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);
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divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói

szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós

reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási

megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a

következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel

rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, ásványi anyagokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, karnitint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, ásványi

anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők,

táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta

formájában, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó dúsított

élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy

tabletta formájában; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,

kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú étrend-kiegészítők, aminosavakból álló

élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és ásványianyag-alapú kiegészítők; kiskereskedelmi és

nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: vitaminok és

vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők

formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, karnitin alapú

étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózamin alapú étrend-kiegészítők, kondroitin

készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások,
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valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: kreatin alapú étrendkiegészítők, sportolóknak szánt protein;

sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt karnitin alapú

élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt vitamin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati

használatra, sportolóknak szánt, ásványi anyag alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak

szánt kondroitin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt glükózamin alapú

élelmiszerek, nem gyógyászati használatra, sportolóknak szánt aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati

használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: élelmiszerek, melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek melyek kreatint tartalmaznak,

élelmiszerek melyek karnitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek vitaminokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek

ásványi anyagokat tartalmaznak, élelmiszerek kondroitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint

tartalmaznak, élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak, protein-, kreatin-, karnitin-, vitamin-,

ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és kondroitin alapú élelmiszerek; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó

dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított

élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek,

proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó

élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra,

testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem

gyógyászati használatra, tej és tejtermékek, tejsavó és egyéb tejtermékek, proteines tej, szójalecitin étkezési

célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú italok,

proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, karnitint tartalmazó tejalapú italok,

proteincsipszek, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: szénhidrát alapú élelmiszerek, italok, melyek

proteint tartalmaznak, italok, melyek kreatint tartalmaznak, italok, melyek aminosavakat tartalmaznak, italok,

melyek karnitint tartalmaznak, vitaminokat tartalmazó italok; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú

italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal

fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem

 gyógyászati használatra].

 ( 210 ) M 20 03077

 ( 220 ) 2020.10.14.

 ( 731 )  Farkas Zoltán László, Aba (HU)

 ( 541 ) Magyar Vadász

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;

értékesítési promóció audiovizuális média használatával; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online

portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan

szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; hirdetési-
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és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem

felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel

kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel

kapcsolatos területen; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására;

hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények

promóciójának megszervezése; marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketinggel kapcsolatos

adminisztráció; más forgalmazók áruinak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen

megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók áruit; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken;

mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését szolgáló

ösztönző programok adminisztrálása; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online

hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása

céljából; online kereskedők áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével;

promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; rádiós és televíziós reklámozással

foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online

reklámozást; reklámozási és értékesítési anyagok készítése mások számára; reklámozási szolgáltatások biztosítása

adatbázisok útján; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül

történő reklámozása; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,

akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; reklámozási szolgáltatások az

irodalom területén; árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási

célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; promóciós, reklám célú árubemutatás;

engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;

adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; hűségprogramok adminisztrációja; kedvezményprogram

adminisztrációja, lehetővé téve a tagok számára, hogy kedvezménykártyájuk segítségével kedvezményesen

vásárolhassanak árukat és szolgáltatásokat; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára,

nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése

ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett

reklámküldemény szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott

promóciós anyagok terjesztése postai úton; promóciós anyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok,

prospektusok, brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi,

akár belföldi]; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok

[szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár

külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján;

reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámterjesztési szolgáltatások

az interneten keresztül; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése;

termékminták, áruminták terjesztése; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján;

marketingtanácsadás a közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

segítségnyújtás az üzleti promóció terén; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások és igények elemzése terén,

érzékelési, minőségi és mennyiségi jellegű adatok segítségével; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása;

weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; online
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árösszehasonlítási szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

 biztosítása interneten.

 38    Felhasználók által létrehozott tartalom az internet segítségével történő továbbítása; hírek elektronikus

átvitele; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás

műsorszórás; kommunikáció biztosítása televíziós átvitel útján; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül;

műsorok átvitele kábelen keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televíziós

műsorok terjesztése műhold által; videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó

által létrehozott tartalmak, audiotartalmak és információk interneten keresztül történő továbbítása; e-mail

adatszolgáltatások; e-mailes értesítő riasztások biztosítása az interneten keresztül; elektronikus kiadványok

on-line átvitele; elektronikus levelek átvitele, továbbítása [e-mail adatszolgáltatások]; levelek és üzenetek

 elektronikus átvitele.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói

szolgáltatásokat); könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; multimédiás anyagok online

kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése

elektronikus formában az interneten; oktatási anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok

kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; újság kiadása ügyfelek számára az interneten;

agyaggalamb-lövészethez kapcsolódó partik szervezése; e-sportesemények előállítása a televízió számára;

versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése az interneten; szórakoztató anyagok készítése filmek

formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakoztató anyagok készítése videók

formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

 átvitel útján; vadászati oktatás; vadászatvezetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03084

 ( 220 ) 2020.10.13.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Petrisor János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyaglapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

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

 ( 210 ) M 20 03085

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Natur Gold Farms Kft., Szendrő (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Szerves komposzt anyagok [trágyák].

 ( 210 ) M 20 03086
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 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  SMALLthings Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PAYFUL

 ( 511 )   42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 03088

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezete, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03090

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Kovács Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 ) Black Lavender

 ( 511 )  18    Bőrutánzatból készült táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más

 személyes tárgyak tárolására; estélyi táskák; alkalmi táskák [clutch].

 25    Férfi, női és gyermek ruházat; fűzők [ruházat, derékfűzők]; estélyi ruházat; fülvédők [ruházat]; esőálló

 ruházat; bőrövek [ruházat]; bodyk [ruházat]; atlétikai ruházat; alsórészek [ruházat]; ballonkabátok [ruházat].

 ( 210 ) M 20 03091

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  RIZMAJER ÉS TÁRSA Söripari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rézmovits és Poór Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RIZMAJER

 ( 511 )   32    Sörök; malátacefre; árpabor [sör]; malátasör; citromos sör [shandy]; gyömbéres üdítőital.

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03093

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Perényi Zoltán Gábor, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 03094

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) Tékitízi

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos borok; asztali borok;

bor alapú italok; bort tartalmazó italok (fröccsök); csendes borok; desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel
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védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; forralt borok; főzőbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; megerősített

 borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

 ( 210 ) M 20 03095

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Penelli Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Buzsák (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosó- és tisztítószerek; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati

használatra; permetes tisztítószerek textil tisztításra; permetezhető tisztítószerek háztartási használatra;

tisztítószerek; tisztítószerek háztartási használatra; tisztítószerek háztartási célú felhasználásra; tisztítószerek

 háztartási célokra; tisztítószerek járművekhez.

 ( 210 ) M 20 03096

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Hajnóczy Soma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; játéktáblák gyűjthető

 kártyajátékokhoz; egységenként árusított felszerelés kártyajátékokhoz.

 ( 210 ) M 20 03097

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Agrárminisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    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].

 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.
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 ( 210 ) M 20 03098

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Agrárminisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    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].

 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.

 ( 210 ) M 20 03104

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  WINI KÖZÖSSÉGI MÉDIA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Attila Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 20 03109

 ( 220 ) 2020.10.16.

 ( 731 )  Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ, Budapest (HU)

 ( 541 ) Magdolna Udvar

 ( 511 )  41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése];

kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási

célokra; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások

biztosítása kiállításokhoz; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; szórakoztatási célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése;

 szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 03113

 ( 220 ) 2020.10.16.
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 ( 731 )  Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Cserepes növények; élő növények; élő gyümölcstermő növények; csírák növénytani célokra; élő növények

és virágok; élő növények szimbióta mikroorganizmusokkal; faiskolai növények; fák [növények]; friss növények;

gumók növényszaporításhoz; hüvelyes növények; lombos növények; magok, hagymák, csírák

növénytermesztéshez; növénydugványok; növények; növényhagymák; növénygumók kertészeti felhasználásra;

növények tavakba [élő]; növényhagymák mezőgazdasági használatra; növényhagymák ültetésre; rózsák

[növények]; szaporítóanyagban elővetett magok növények közötti füvesítéshez; természetes növények;

 természetes növényzet díszítéshez; virágos növények.

 44    Növények termesztése; növénykölcsönzés; növénytermesztés; növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás;

 növényültetés; növényzettel kapcsolatos információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03118

 ( 220 ) 2020.10.16.

 ( 731 )  P+K TEX Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, férfi ruházat, cipők.

  35    Kereskedelmi ügyletek, ruházati cikkek férfi ruházat, cipők kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 20 03129

 ( 220 ) 2020.10.18.

 ( 731 )  Nagy Dorottya, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) UNICORN CLUB

 ( 511 )  18    Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

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

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

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

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

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

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

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

 ruhaszállító táskák.

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

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; sportlábbelik; kalapáruk;

pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok;

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

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

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

zoknik; alsóruházat, fehérneműk; kezeslábas overallok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; kétujjas
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kesztyűk; pizsamák; női lábbeli; cipőorrok; talpak lábbelikhez; férfi lábbeli; papucsok; balettcipők; bokacsizmák;

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

sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; baba body-k;

babacipők; babydollok; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bundák, szőrmekabátok; csecsemőruházat;

derékszíjak, övek; edzőcipők; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); esküvői

ruhák; esőálló ruházat; esőcipők; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok; férfi,

női és gyermekruházat; férfi nadrágtartók; férfikabátok; férfi felsőruházat; férfi és női lábbeli; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; gyermek felsőruházat; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; kezeslábasok, overallok; kosztümök; melegítőnadrág; melegítőfelsők; nadrágok; rövidnadrágok;

ruházat (bőr); ruházat, lábbelik és fejfedők részei; strandruhák; szabadidő együttesek [ruházat]; zakók, dzsekik;

 zoknik és harisnyák; egyrészes ruhák; női ruhák; báli ruhák; férfi ruházat; bodyk [ruházat].

 ( 210 ) M 20 03130

 ( 220 ) 2020.10.18.

 ( 731 )  Nagy Dorottya, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TRANSYLVANIAN MYTHOLOGY

 ( 511 )  18    Kikészített bőrök; bőrszalagok, bőrzsinórok; műbőr; ömlesztve árusított bőr; utazókészletek [bőráruk];

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

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

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

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

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

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

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

 ruhaszállító táskák.

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

rövid együttesek [ruházat]; ruhazsebek; pizsama; tornaruhák; sportzoknik; sportcipők; sportlábbelik; kalapáruk;

pelerin, köpeny; sapkák; svájcisapkák, barettek; kötött kesztyűk; síkesztyűk; motoros kesztyűk; szőrme muffok;

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

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

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

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

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

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

sildek, napellenzők [fejfedők]; nyaksál; szandálok; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; baba body-k;

babacipők; babydollok; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bundák, szőrmekabátok; csecsemőruházat;

derékszíjak, övek; edzőcipők; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); esküvői

ruhák; esőálló ruházat; esőcipők; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok; férfi,

női és gyermekruházat; férfi nadrágtartók; férfikabátok; férfi felsőruházat; férfi és női lábbeli; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; gyermek felsőruházat; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; kezeslábasok, overallok; kosztümök; melegítőnadrág; melegítőfelsők; nadrágok; rövidnadrágok;

ruházat (bőr); ruházat, lábbelik és fejfedők részei; strandruhák; szabadidő együttesek [ruházat]; zakók, dzsekik;

 zoknik és harisnyák; egyrészes ruhák; női ruhák; báli ruhák; férfi ruházat; bodyk [ruházat].

 ( 210 ) M 20 03132

 ( 220 ) 2020.10.19.

 ( 731 )  La-sh-mi Korlátolt Felelősségű Társaság, Délegyháza (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok szempillához; kozmetikai szerek szempillákhoz; szempillák; műszempillák; ragasztószerek

 műszempillákhoz.

 44    Szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén;

 szépségápolás.

 ( 210 ) M 20 03137

 ( 220 ) 2020.10.19.

 ( 731 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 ) Terra

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 20 03171

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalú italok (a sörök kivételével).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció (árubemutatás, áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek], célzott marketing, hirdetési- és reklámszolgáltatások, kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, rádiós reklámozás, reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése, televíziós reklámozás, szabadtéri reklámozás, hirdetés).

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (éttermi szolgáltatások, szállodai szolgáltatások, vendéglátás,

 bár szolgáltatások).

 ( 210 ) M 20 03173

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Hunics Tímea, Diósd (HU)

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

 ( 541 ) MANDORLA

 ( 511 )  25    Strandruházat; úszódressz, fürdőruha; női fürdőruhák; alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; funkcionális

fehérnemű; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; női alsóruházat, fehérnemű; trikók; trikó

[alsónemű], kombiné; legging nadrágok, cicanadrágok; női ruhák; szoknyák; bodyk [alsóruházat]; bodyk

 [ruházat]; pólók; köntösök, pongyolák; halóruhák.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

strandruházat; úszódressz, fürdőruha; női fürdőruhák; alsóruházat, fehérneműk; fehérnemű; funkcionális

fehérnemű; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk]; női alsóruházat, fehérnemű; trikók; trikó

[alsónemű], kombiné; legging nadrágok, cicanadrágok; női ruhák; szoknyák; bodyk [alsóruházat]; bodyk

 [ruházat]; pólók; köntösök, pongyolák; halóruhák.
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 ( 210 ) M 20 03174

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Szalai Anikó, Vecsés (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Alkalmi öltönyök; báli ruhák; egyrészes ruhák; esküvői ruhák; estélyi ruházat; estélyi, alkalmi kabátok;

felsőruházat; fiú felsőruházat; jégtáncos ruházat; kisgyermek ruházat; koszorúslány ruhák; lányka felsőruházat;

menyasszonyi ruhák; női alkalmi ruhák; női felsőruházat; női ruhák; öltönyök; ruházati cikkek; tánc unitard

 [balett-trikók, táncruhák]; tánchoz való öltözékek; tánchoz viselt öltözék; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek.

 35    Ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ruházati cikkek es ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások

 a ruházat területén; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 40    Szabás, ruhaanyagok szabása; mérték utáni szabóság; szabászat vagy ruhakészítés; szabászat [egyedi

 gyártás]; ruhaszabás; varrás es ruhakészítés; ruhakészítésre vonatkozó tájékoztatás.

 ( 210 ) M 20 03175

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Várhegyiné Bakos Orsolya, Pomáz (HU)

 Várhegyi Tamás, Pomáz (HU)

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

 ( 541 ) Smart Angel

 ( 511 )  35    Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; irodai tevekénységek szolgáltatásai; titkári és

irodai szolgáltatások; számlázási szolgáltatások; adminisztratív könyvelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó

vállalkozás az ügyfélkapcsolat-kezelés területén; ügyfelkapcsolat-kezelés; marketing szolgáltatások; marketinggel

kapcsolatos adminisztráció; statisztikák összeállítása; marketingadatok statisztikai értékelése; piackutatási

statisztikák elemzése; statisztikai információk összeállítása; statisztikai elemzés és jelentéskészítés;

szövegszerkesztési és gépírási szolgáltatások; számítógépesített szövegszerkesztés; adatbázis menedzsment;

számítógépes adatbázis menedzsment; adatok rendszerezése számítógépes adatbázisokban; információk

összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése

és rendezése; vásárlási megrendelések ügyintézése; számítógépes megrendelések adminisztratív feldolgozása;

megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott

 megrendelések adminisztratív feldolgozása; audio és/vagy vizuális bemutatók készítése cégek részére.

 41    Adminisztratív képzéssel kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; video szerkesztés; videofelvételek

 szerkesztése; marketinghez kapcsolódó képzési szolgáltatások.

 42    Grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai szolgáltatások; prezentációk készítése; weboldalak

 aktualizálása; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldal tervezes, készítés; weboldal szerkesztés.

 ( 210 ) M 20 03176

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Indepack Magyarország Kft., Pomáz (HU)

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

 ( 541 ) FLAMOBOX

 ( 511 )  16    Papírból készült tárolók csomagolási célokra; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; papírból

készült tasakok csomagoláshoz; kartonból készült csomagolóanyag; kartontálcák ételek csomagolására;

csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolóanyagok

élelmiszerekhez; papírlapok csomagoláshoz; papírzacskók csomagoláshoz; csomagolópapír; csomagolóanyagok
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élelmiszerekhez; ételcsomagolópapír; papírkartonok, dobozok ételszállításhoz; biológiailag lebomló papírpép

 alapú tárolók elvitelre felszolgált ételekhez.

 ( 210 ) M 20 03177

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Ferenci Gergő, Dorog (HU)

 Kalmár Mendel Ádám, Győr (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Alkalmazásszoftverek fejlesztése; honlapok és weblapok tervezése és létrehozása; honlapok és weboldalak

tervezése és fejlesztése; internetes weboldalak tervezése és fejlesztése; online weboldalak tervezése, kialakítása és

fejlesztése harmadik felek részére; számítógépes alkalmazás fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási

megoldások fejlesztése; számítógépes szoftver fejlesztése; web oldalak készítése és karbantartása mások számára;

weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak aktualizálása; weboldalak

karbantartása; weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak programozása; weboldalak tervezése,

 létrehozása es programozása; weboldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 03180

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Benkő Károly, Gyál (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Konyhai gépek, elektromos.

 11    Gázzal működő konyhai gépek főzéshez; elektromos konyhai gépek főzéshez; beépített főzőlapok;

elektromágneses indukciós főzőlapok [háztartási célokra]; elektromos ételmelegítő főzőlapok; elektromos

főzőlapok; főzőlapok; főzőlapok [kályhák részei]; főzőlapok részeként árusított kerámialapok; főzőlapok, rezsók;

főzőlapok, rezsók [háztartási célokra]; főzőlapok, tűzhely lapok; indukciós főzőlapok; nem elektromos főzőlapok

háztartási célokra; összetett főzőlapok; rezsók, főzőlapok; asztali sütők; elektromos panini sütők; elektromos sous

vide sütők; elektromos sütők; elektromos sütők, kemencék; háztartási sütők; háztartási sütők, tűzhelyek;

indukciós sütők; elektromos sütőlapok; gázüzemű sütőlapok [főzőkészülékek]; elektromos sütőnyársak;

elektromos sütőnyársak grillekhez; gázzal működő sütőnyársak; forrólevegős sütők; háztartási célú

sütőkemencék; háztartási hűtőgépek, hűtőszekrények; hűtőszekrények; elektromos hűtők, hűtőszekrények

[háztartási célokra]; elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; konyhai páraelszívók; tűzhely feletti szagelszívók

 [háztartási célokra].

 ( 210 ) M 20 03181

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Benkő Károly, Gyál (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkó és Dr. Szőke Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Konyhai gépek, elektromos.

 11    Gázzal működő konyhai gépek főzéshez; elektromos konyhai gépek főzéshez; elektromágneses indukciós
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főzőlapok [háztartási célokra]; beépített főzőlapok; elektromos ételmelegítő főzőlapok; elektromos főzőlapok;

főzőlapok; főzőlapok [kályhák részei]; főzőlapok részeként árusított kerámialapok; főzőlapok, rezsók; főzőlapok,

rezsók [háztartási célokra]; főzőlapok, tűzhely lapok; indukciós főzőlapok; nem elektromos főzőlapok háztartási

célokra; összetett főzőlapok; rezsók, főzőlapok; asztali sütők; elektromos panini sütők; elektromos sous vide

sütők; elektromos sütők; elektromos sütők, kemencék; háztartási sütők; háztartási sütők, tűzhelyek; indukciós

sütők; elektromos sütőlapok; gázüzemű sütőlapok [főzőkészülékek]; elektromos sütőnyársak grillekhez;

elektromos sütőnyársak; gázzal működő sütőnyársak; forrólevegős sütők; háztartási célú sütőkemencék; háztartási

hűtőgépek, hűtőszekrények; hűtőszekrények; elektromos hűtők, hűtőszekrények [háztartási célokra]; elektromos

 hűtőgépek, hűtőszekrények; konyhai páraelszívók; tűzhely feletti szagelszívók [háztartási célokra].

 ( 210 ) M 20 03182

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Dentalcoop-Schatz Fogászati és Szájsebészeti Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SoulDental

 ( 511 )  41    Oktatási és képzési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fogászati továbbképző

 tanfolyamok biztosítása; rezidensképzés.

 44    Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;

fogászati klinikák szolgáltatásai; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; fogászati tanácsadás;

fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat; szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi

diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra;

 diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia.

 ( 210 ) M 20 03183

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Dentalcoop-Schatz Fogászati és Szájsebészeti Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DentalKópé

 ( 511 )  41    Oktatási és képzési szolgáltatások; fogászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fogászati továbbképző

 tanfolyamok biztosítása; rezidensképzés.

 44    Orvosi szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat;

fogászati klinikák szolgáltatásai; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; orvosi ellátás; fogászati tanácsadás;

fogfehérítési szolgáltatás; foghigiénikus szolgáltatás; esztétikai fogászat; szájsebészet; orális diagnosztika; orvosi

diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra;

 diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; endodoncia; paradontológia; gyermekfogászat.

 ( 210 ) M 20 03187

 ( 220 ) 2020.10.23.

 ( 731 )  KALU-BEAUTY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kozma Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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 ( 210 ) M 20 03206

 ( 220 ) 2020.10.27.

 ( 731 )  Nagy Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; termoszok; poharak papírból vagy

 műanyagból.

  32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; zöldségitalok; limonádék.

 ( 210 ) M 20 03207

 ( 220 ) 2020.10.27.

 ( 731 )  Nagy Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Tetoválás.

 ( 210 ) M 20 03213

 ( 220 ) 2020.10.27.

 ( 731 )  Detector Store Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Túry Dániel Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.

 ( 210 ) M 20 03214

 ( 220 ) 2020.10.27.

 ( 731 )  Detector Store Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Túry Dániel Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;
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 borotvák.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 03221

 ( 220 ) 2020.10.28.

 ( 731 )  Dr. Jankovics István 50%, Budapest (HU)

 Complex Medical Centre Zrt. 50%, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi, elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra.

 ( 210 ) M 20 03240

 ( 220 ) 2020.10.29.

 ( 731 )  Salamon-Kiss Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás és tárolás; áruk csomagolása és tárolása; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 03242

 ( 220 ) 2020.10.29.

 ( 731 )  Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való

használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,

csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,

 kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;

reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló

nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem,; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,

távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,

 intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.
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 37    Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

szolgáltatások; számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; számítógépek

telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes

hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes

 hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].

 42    Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 20 03243

 ( 220 ) 2020.10.29.

 ( 731 )  Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való

használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,

csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,

 kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;

reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló

nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,

távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,

 intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.

 37    Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

szolgáltatások; számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; számítógépek

telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes

hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes

 hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].

 42    Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 20 03244

 ( 220 ) 2020.10.29.

 ( 731 )  Imperium Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Lovászi-Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Hordozható számítógépek, laptopok; számítógépes rendszerek; számítógépes szerverek; számítógéphez

kialakított perifériák; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógépekkel és egyéb okoseszközökkel való

használatra kialakított perifériák; falilámpa szerelvények [kapcsolók]; elektrooptikai kapcsolószerkezetek,

csatlakozók; villanykapcsolók; számítógépes hardverek világítás vezérléséhez; elektromos energia vezetésére,

 kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; informatikai berendezésekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések kereskedelme; televízió készülékek kereskedelme;

reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; érzékelő kapcsoló

nagykereskedelem, érzékelő kapcsoló kiskereskedelem; távvezérlő eszközök nagykereskedelme az IOT számára,

távvezérlő eszközök kiskereskedelme az IOT számára; intelligens érzékelő kapcsolók nagykereskedelme,

 intelligens érzékelő kapcsolók kiskereskedelme.

 37    Számítógép javítási szolgáltatások; számítógép-karbantartási szolgáltatások; számítógép telepítési

szolgáltatások; számítógépek és számítógép perifériák telepítése, javítása és karbantartása; számítógépek

telepítése, üzembe helyezése; számítógépes hardverekkel kapcsolatos karbantartási szolgáltatások; számítógépes

hardverek és telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes

 hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].

 42    Számítógépek specifikációinak tervezése; számítógépek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek fejlesztése; számítógépes hardverek fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes szoftverek telepítése, karbantartása, frissítése és bővítése; számítógépek

 fejlesztése.

 ( 210 ) M 20 03246

 ( 220 ) 2020.10.29.

 ( 731 )  Tóth Borbála, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Budapesti 177. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőrruházat (2); oldaltáskák, tarisznyák; pénztárcák, levéltárcák; strandtáskák.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ballonkabátok [ruházat]; bőrruházat (1);

egyenruhák; dzsekik; felsőruházat; fürdőruhák, úszódresszek; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); jelmezek; kabátok,

dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; készruhák; kesztyűk;

kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötöttáruk [ruházat]; latex ruházat; legging
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nadrágok, cicanadrágok; míderek (1); míderek (2); övek [ruházat]; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók; pufi

dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; ruházati cikkek; strandcipők; strandruházat; szoknyák;

 szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők.

 ( 210 ) M 20 03249

 ( 220 ) 2020.10.29.

 ( 731 )  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Minőségellenőrző terméktesztelés, minőségellenőrző tesztek végrehajtása, ételhigiéniával kapcsolatos

 minőség-ellenőrzés, élelmiszerek vizsgálata, élelmiszerek ellenőrzése.

 ( 210 ) M 20 03252

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  Yotta Trade a.s., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök, ízesített sörök, alkoholmentes sörök, komlókivonatok sörkészítéshez.

 ( 210 ) M 20 03254

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY, Franciaország (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; vaj; tejszínes krémek.

 ( 210 ) M 20 03256

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Ciprodor Extra

 ( 511 ) 1    Biostimulánsok növényekhez; biotrágyák; csávázószerek [trágyák]; komplex műtrágyák; mezőgazdaságban

használt vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; növényi

növekedésszabályozók; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; gyomirtó szerekben használt

 vegyszerek; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra.

5    Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtók;

 mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; rovarirtó szerek, inszekticidek; talajfertőtlenítő készítmények.

 ( 210 ) M 20 03259

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  Budapest Szervíz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  35    Gépjárművek értékesítésével kapcsolatos információnyújtás interneten keresztül; gépjármű értékesítéshez

kapcsolódó reklámszolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes

 kiskereskedelmi szolgáltatások: építőipari gépek és berendezések; építőipari gépek és felszerelések.

 37    Építőipari gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; építőipari gépek és felszerelések javítása;

járművek karbantartása, szervizelése és javítása; gépjárművek és alkatrészeik javítása és karbantartása;

gépjárművek és azok alkatrészeinek, valamint gépjárműmotorok és azok alkatrészeinek javítása és karbantartása;

 járművek és azok alkatrészeinek karbantartás és javítás előtti ellenőrzése.

 ( 210 ) M 20 03260

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  Healing Green Kft., Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és

 diétás készítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.

 35    Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: humán étrendkiegészítők; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők;

 táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 03262

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  Barcza Alexandra, Dunakeszi (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  37    Ruhajavítás; ruhák felújítása; stoppolás [ruhajavítás]; ruházat karbantartása és javítása; ruhajavító

szolgáltatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás; ruhajavítási szolgáltatásokkal kapcsolatos

 információszolgáltatás; szabászat [javítás]; varrás [javítás].

 ( 210 ) M 20 03279

 ( 220 ) 2020.11.03.

 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 210 ) M 20 03280

 ( 220 ) 2020.11.03.
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 ( 731 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; joghurt; kefir; sajtok; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejoltó; tejpor; tejsavó;

 tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek.

 ( 210 ) M 20 03282

 ( 220 ) 2020.11.03.

 ( 731 )  Dr. Luvszandagva Dzsargalszajhan, Budapest (HU)

 ( 541 ) Kutyavári Team

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03283

 ( 220 ) 2020.11.03.

 ( 731 )  Riczkó Lajos, Budapest (HU)

 Dr. Bene József, Ostoros (HU)

 Szabó Ervin, Eger (HU)

 ( 541 ) Dr Bene-Fitt hasi zsírégető tea

 ( 511 ) 5    Teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati használatra]; gyógyhatású teák,

 főzetek.

  30    Tea alapú italok.

 ( 210 ) M 20 03284

 ( 220 ) 2020.11.03.

 ( 731 )  PYXIS Truffle Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Szarvasgomba, friss.

 ( 210 ) M 20 03286

 ( 220 ) 2020.11.03.

 ( 731 )  Lavyl Royal Ltd, Nicosia (CY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lavylites - Ősenergia. Átalakít. Mélyen.

 ( 511 ) 3    Gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; felhám ápoló kozmetikai olajok; hidratáló zselék, gélek

[kozmetikai]; bőrfeszesítő kozmetikai készítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápoló termékek aeroszol

formában; tisztító tejek kozmetikai használatra; szájhigiénés készítmények; összehúzó szerek kozmetikai

használatra; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra; korrektorok [kozmetikai szerek];

feszesítő, tonifikáló krémek [kozmetikai]; kozmetikai napvédő készítmények; regeneráló krémek kozmetikai
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használatra; kozmetikai arcápoló készítmények; olajok kozmetikai célokra; ránccsökkentő kozmetikai

készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai haj vizek,

-szeszek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai szerek folyadékok formájában; hidratáló

koncentrátumok [kozmetikai]; szérumok kozmetikai alkalmazásra; hidrolizált kollagén kozmetikai célokra;

 kozmetikai szerek; testápolási és szépségápolási készítmények.

5    Gyógyszeres szájspray; oxigén gyógyászati használatra; gyógyszerek; rákellenes készítmények; rák-elleni

szerek; szilárd oxigén gyógyászati használatra; gyógyszeres krémek; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő,

energianövelő szeletek; növényi eredetű rákellenes készítmények; gyógyszeres spray-k; étrend-kiegészítők

kozmetikai hatással; oxigénfürdők; rák kezelésére szolgáló biogyógyszerek; gyógyszerek és természetes

 gyógykészítmények.

 ( 210 ) M 20 03300

 ( 220 ) 2020.11.04.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Kolomed KOLOPI GYÓGYISZAP

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 03303

 ( 220 ) 2020.11.04.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Eredeti Bambi Narancsízű

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 03310

 ( 220 ) 2020.11.04.

 ( 731 )  Paulinyi & Partners Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mérték Stúdió

 ( 511 )   16    Építészeti makettek; tervrajzok.

  37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások.

 42    Építési tervkészítés; építészeti szolgáltatások; várostervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatás az

 épületépítés területén; építészeti konzultáció.

 ( 210 ) M 20 03318

 ( 220 ) 2020.11.04.

 ( 731 )  Csirmaz Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Egyedi ékszerek; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek;

ékszerek; ezüst ékszerek; füldíszek [ékszerek]; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; medalionok [ékszerek];

 medálok [ékszerek]; nemesfém ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek.

 ( 210 ) M 20 03346

 ( 220 ) 2020.11.06.

 ( 731 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 20 03347

 ( 220 ) 2020.11.06.

 ( 731 )  DR. CHEN ZHEN, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 210 ) M 20 03348

 ( 220 ) 2020.11.06.

 ( 731 )  dr. Pesty László István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajcsay Gergely, Budapest

 ( 541 ) Gerilla TV

 ( 511 )  35    Reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok készítése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az

 interneten keresztül.

 38    Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

 rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető

 videók biztosítása; podcastok létrehozása [írása].

 ( 210 ) M 20 03349

 ( 220 ) 2020.11.06.

 ( 731 )  dr. Pesty László István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajcsay Gergely, Budapest
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 ( 541 ) Minority Lives Matter

 ( 511 )  35    Reklámanyag készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az

 interneten keresztül.

 38    Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

 rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

 podcastok létrehozása [írása].

 ( 210 ) M 20 03351

 ( 220 ) 2020.11.06.

 ( 731 )  Zárdepo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Fock Alexandra, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Záróreteszek, zárócsapszegek; fém zárólemez zárakhoz; fém zárak; rugós zárak; zárvédő fémlemezek; fém

zárhengerek; fém zárólemezek; fém zárkészletek; fém zárószerkezetek; fém zárak hódeszkához; zárak fém részei;

fém szókombinációs zárak; fém zárak ablakokhoz; zárakhoz való fémkulcsok; fém foglalatok zárakhoz; zárak

táskákhoz fémből; fém záróelemek táskákhoz; biztonsági zárbetétek fémből; közönséges fém zárógyűrűk; fém

zárófedelek, kupakok; fém zárókupakok, dugók; zárak és kulcsok fémből; zárólemezek, csőburkolatok

építményekhez; zárófedelek olajtartályokhoz fémből; zárókupakok palackokhoz, fémből; zárak fémből, nem

elektromos; zárak nyitására szolgáló fémkulcsok; fém reteszek ajtók zárásához; fémből készült

záróretesz-bütykök; sírok zárólapjai, keretei fémből; fém záróelemek ipari csomagolótartályokhoz; zárólemezek,

csőburkolatok tetőre, fémből; fémből készült záró reteszek kapukhoz; fémből készült csapok golyós zárakhoz;

kulcsok; kulcsok fémből; fémkarikák kulcsokhoz; fém kulcslyukpajzsok; kulcsra nyíló fémzárak; kulcscímkék

közönséges fémből; kulcslyukpajzsok közönséges fémből; fém bump-kulcsok lakatosoknak; közönséges fémből

készült kulcskarikák; fémből készült fékes ajtóbehúzók; fém ablakzárak; ablakzárók, nem elektromos; fém

ablakzárak, reteszek; tolózárak (lapos); fém tolózárak; reteszek, tolózárak fémből; fémből készült tolózárak,

reteszek, mint ajtószerelvények; fémből készült tolózárak, reteszek, amelyek ablakszerelvények; rugós fém

zsanérok; rugót tartalmazó fém zsanérok; lakatok; kerékpár lakatok; fém lakatok; henger alakú, betűkombinációs

fém lakatok; fém lakatpántok, reteszek; fémből készült cremone kilincsek ablakokhoz; tűzgátló ajtók fémből;

ajtókeretek, ajtótokok fémből; fém ajtótáblák, névtáblák ajtókhoz; fém ajtókeret; ajtóvasalások; fém ajtófogók;

ajtózárak fémből; ajtóláncok fémből; ajtóbetétek fémből; fém ajtókeretek; fém ajtóütközők; ajtókeretek fémből;

fém ajtófogasok; ajtóreteszek fémből; fém ajtózsanérok; fém ajtóprofilok; fém ajtókilincsek; ajtókilincsek

fémből; fém ajtótámasztók; ajtókopogtatók fémből; ajtószerelvények fémből; ajtó rögzítők fémből; fém

biztonsági ajtók; üveges ajtók fémből; külső ajtók fémből; biztonsági redőny ajtókra; fém fogantyúk ajtókhoz;

fém páncéllemezek ajtókhoz; fém alkatrészek ajtókhoz; fém szegélyek ajtókhoz; ajtórugók, nem elektromos;

biztonsági ajtózárak fémből; fémből készült ajtóelemek; fém ajtókeretek hűtőkamrákhoz; fémből készült

ajtórögzítők; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém biztonsági ajtószerelvények; ajtók és ablakok fémből; fémből

készült páncélozott ajtók; fém szigetelés ablakra/ajtóra; fémből készült védőlemezek ajtókhoz; fémből készült

ajtófogók szekrényajtókhoz; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; bútorfogók, ajtófogók bútorokra fémből;

közönséges fémből készült ajtógombok; fémből készült biztonsági láncok ajtókra; vasalatok ajtókhoz és

ablakokhoz (fém -); fém névtáblák és ajtóra való névtáblák; fém kukucskálók, kémlelőnyílások ajtóra [nem

nagyító]; fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók; ablakvasalások; alumínium ablakok; fém
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ablakfogók; fém ablakgörgők; szellőzőrácsok fémből ajtókba történő beszerelésre; fém ablakkeretek; fém

ablakzsanérok; fém ablakosztások; ablakszárnyak alumíniumból; fém ablakkilincsek; fém ablaktömítések;

ablakpárkányok fémből; ablakszerelvények fémből; szárnyas fém ablakok; fémkeretes páncélozott ablakok; fém

redőnyök ablakokhoz; fém szegélyek ablakokhoz; fém fogantyúk ablakokhoz; fém ablaknyitó karok; ablakkeret

rögzítők fémből; ablakszárny görgők fémből; fém ablakszárny karok; ablakszárny-rögzítők fémből;

ablakredőnyök, zsaluk fémből; fémből készült ablak tartozékok; ablakokba szerelhető szellőzőrácsok fémből; fém

házszámok; házszámok fémből, nem világítóak; küszöbök fémből; fémből készült küszöbrés takaró profil;

fémzsanérok kapukhoz; kapu reteszek fémből; nem elektromos, fém kapucsengők; kapu kampók és szemek

fémből; fém csavaranyák; csavaranyák [fémcikkek]; fém hatlapfejű csavar; fém hatlapfejű csavarok; önmetsző

fém csavarok; gyűrűs (fejű) csavarok; fém csavaros kampók; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; szárnyas

csavarok [rögzítők] fémből; fémből készült szemes csavarok; fémből készült gyűrűs csavarok; fémből készült

csavarmenetes rögzítések; csavarmenettel ellátott fém rögzítőlapok; csavaranyák, reteszek és rögzítők fémből;

fém szerszámosládák; szerszámosládák fémből; szerszámosládák fémből, üres; szerszámos dobozok fémből, üres;

fém postaláda rések; fém táblák postaládára; fém levélbedobók; levélszekrények fémből; fém billenőajtók

levélszekrényekhez; fém borítások levélszekrényekhez; széfek; elektronikus széfek; széfek, elektronikus; széfek

fémből; fém páncéltermek [széfek]; könyvalakú fém széfek; páncéltermek és széfek; tűzbiztos szekrények

[széfek] fémből; páncéltermek és széfek, fémből; széfek [fém vagy nem fém]; páncélszekrények; páncélozott

fémajtók; fém páncéllemezek; fémajtók páncélszekrényekhez; fém pénztárfiókok; pénzszekrények, perselyek

(kazetták) fémből; pénzkazetták [fém vagy nem fém]; tűzálló építőanyagok fémből; tűzálló ajtók fémből; fémből

készült tűzálló építőanyagok; fegyverszéfek; acél láncok; fém kerékpárzárak; fém parkolóhely ütköző;

fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; biztonsági fémláncok; fém biztonsági kapcsok; fémrácsok biztonsági

célokra; biztonsági redőnyök, rolók fémből; kerékpártárolók [szerkezetek] fémből; fém biciklitárolók,

 kerékpártárolók; fémből készült kerékpár-tároló állványok.

9    Elektromos zárak; zárak, elektromos; elektronikus zárak; elektromos záródugók; zárkioldók [fényképészet];

zárkioldók [fényképezőgépekhez]; elektronikus zárrendszerek; optikai zárszerkezetek; zárszerkezetek

fényképezőgépekhez; elektronikus zárszerkezetek; központi zárak fényképezőgépekhez; rádiófrekvenciás

vezérlésű zárak; kártyás elektronikus zárak; vezeték nélküli zárak; elektromos kioldható zárak; gépjárművek

elektromos zárai; zárak, blendék [fényképészet]; elektromos zárak járművekhez; zártláncú televíziós kamerák;

elektronikus zárszerkezetek széfekhez; vezeték nélküli zárszerelvények; biztonsági záróberendezések

[elektromos]; vezeték nélküli zárómechanizmusok; zárt láncú televíziós berendezések; impulzus üzemű záró

relék; kombinációs zárak (fém -) [elektromos]; riasztóval felszerelt elektromos zárak; kulcsra nyíló elektromos

zárak; mechanikus zárak [elektromos, fém]; zártláncú tv [CCTV] szoftverek; nyitó-záró szerkezetek

fényképezőgépek burkolatán; kombinációs zárak (nem fém -) [elektromos]; mechanikus zárak [elektromos, nem

fém]; ablaknyitás és -zárás érzékelésére szolgáló szenzorok; ajtónyitás és -zárás érzékelésére szolgáló szenzorok;

távvezérlő készülékek ajtók nyitására és zárására; távvezérlő készülékek járműajtók nyitására és zárására; kódolt

kulcsok; kódolt kulcskártyák; elektronikus kulcskártyák; elektronikus kulcsok autókhoz; mágnesesen kódolt

kulcskártyák; távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; letölthető kriptográfiai kulcsok

kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; elektronikus lakatok; ujjlenyomattal működő lakatok; elektromos

lakatok kerékpárokhoz; elektromos ajtózárak; elektronikus ajtózárak; okos ajtózárak; digitális ajtózárak;

elektromos ajtócsengők; elektronikus ajtócsengők; ujjlenyomat-olvasó ajtózárak; nagyítós ajtókémlelők

[kémlelőnyílások]; elektronikus, kamerával felszerelt ajtócsengők; elektronikus, vezeték nélküli ajtócsengők;

optikai kukucskáló üvegek [kémlelőnyílások] ajtókhoz; elektronikus belépés-ellenőrzési rendszerek egymással

összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; távirányítók ablakrolókhoz; kukucskálók ajtókra; videós

kaputelefonok; csavarmenetes mérőgépek és -eszközök; pénzszámláló berendezések; pénzérmével működtetett

szerkezetek; kerékpáros bukósisakok; bukósisakok kerékpárokhoz; járművek parkolását segítő automata

eszközök; biztonsági fejvédő; biztonsági riasztóberendezések; biztonsági sisakok; biztonsági riasztók; biztonsági

kamerák; biztonsági védőszemüveg; biztonsági szemüvegek; automatikus biztonsági beléptető berendezések;

elektromos biztonsági beléptető berendezések; biztonsági riasztók [nem járműhöz]; elektromos biztonsági
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felügyelő berendezések; elektronikus biztonsági rendszerek otthoni hálózatokhoz; kötelek biztonsági célokra

 leesés elleni védelemre; elektromos és elektronikus biztonsági berendezések és készülékek.

 20    Nem fém zárólemezek zárakhoz; zárórudak nem fém anyagokból, zárakhoz; elfordítható zárak, zárbetétek

[rögzítők] nem fémből; öltözőszekrények, zárható ruhásszekrények; zárható szekrények [bútorok]; tűzálló zárható

tárolók; nem fém zártokok; nem fém zárcsavarok; zárókupakok, nem fémből; rugós zárak nem fémből; zárak

járművekhez, nem fémből; zárókupakok nem fémből, tartályokhoz; nem fém zárószerkezetek ablakokhoz; nem

fém pecek [zár része]; nem fém reteszek [zárak részei]; biztonsági zárak, tolózárak, nem fémből; zárak, nem

elektromos, nem fémből; kulcsok (nem fémből) zárak nyitásához; zárak és kulcsok, nem fémből; zárható

szekrények pénztárosoknak nem fém anyagokból; zárórudak nem fém anyagokból, ablakokhoz; zárókapcsok,

nem fémből, zacskók lezárásához; zárak járművekhez [nem elektromos], nem fémből; rászegező zárak [nem

elektromos], nem fémből; mechanikus zárak [nem elektromos, nem fémből]; tárolók, tartók műanyag zárai,

fedelei, tetői; öltözőszekrények, kulcsra zárható szekrények és fiókok; gyerekbiztos biztonsági zárókupakok

palackokhoz (nem fémből); kioldható zárszerkezetek [nem elektromos], nem fémből; biztonsági zárszerkezetek

[nem fémből, nem elektromos]; karika kapcsok, gyűrű formájú zárak, nem fémből; önműködően nyíló nem fém

zárak, lakatok szíjdobokhoz; biztonsági lakatok, zárak [nem fémből, nem elektromos]; nem fém szabályozó,

vezérlő szerkezetek ajtók zárásához; kombinált zárak tárolókhoz [nem fémből és nem háztartási vagy konyhai

célokra]; műanyag kulcsok; kulcsos szekrények; kulcstartó táblák; kulcstartó táblák [bútorok]; kulcstartók

[bútorok]; kulcsos szekrények [bútorok]; kulcslyukpajzsok (nem fémből); biztonsági kulcsok nem fémből;

műanyag kulcskártyák, kódolás nélkül; nem fémből készült kulcskarikák; kulcslyukpajzsok nem fémes

anyagokból; nem fémből készült kulcslyukpajzsok; belső kulcsnyílású vállas csavarok nem fémből; műanyag

kulcskártyák, nem kódolt és nem mágneses; ajtócsukók (nem elektromos, nem fémből); ajtócsukók (nem

elektromos -) nem fém anyagokból; ablakzáró szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; nem fém anyagokból

készült, nem elektromos ablakzáró szerkezetek; bútorzárak (nem fémből); tolózár bútorokhoz, nem fémből; nem

fém pántok, vasalatok; zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; rugós zsanérok, nem fémből; nem fém rugós

zsanérok; zsanérvédő burkolatok (nem fémből); zsanérok ajtókhoz és ablakokhoz (nem fémből); nem fém

lakatok; lakatpántok nem fém anyagokból; nem fém lakatreteszek kapukhoz; számzáras lakat (nem fém -) [nem

elektromos]; kilincsek (ajtó -), nem fémből; műanyag ajtógombok; kerámia ajtógombok; üveg ajtógombok;

ajtóütközők műanyagból; ajtóütközők fából; üveg ajtófogantyúk; ajtókilincsek műanyagból; nem fém ajtórugók;

nem fém ajtópántok; fából készült ajtógombok; nem fém ajtófékezők; ajtóütközők, nem fémből; ajtóreteszek,

nem fémből; nem fém ajtórögzítők; ajtókilincsek, nem fémből; fából készült ajtókilincsek; porcelánból készült

ajtófogantyúk; ajtófogantyúk, nem fémből; ajtókopogtatók, nem fémből; műanyagból készült ajtószerelvények;

ajtószerelvények, nem fémből; fából készült ajtószerelvények; kőből készült ajtószerelvények; névtáblák ajtóra,

nem fémből; ajtókra illeszthető műanyag díszcsíkok; ajtóvédő lapok nem fémből; vízszintes reluxák [beltéri]

ajtókhoz; csappantyúk (ajtókhoz), nem fémből; szerelvények ajtókhoz [nem fémből]; ajtófékezők, nem fém

anyagokból; ajtóakasztók nem fém anyagokból; nem fémből készült ajtókilincsek; nem fém szellőzőrácsok ajtó

szerelvényekhez; nem fémből készült névtáblák ajtóra; vízszintesen lamellázott rolók [beltéri] ajtókhoz;

függőpályák ajtókhoz, nem fém anyagokból; ajtónyitók (nem elektromos -), nem fémből; ajtóütközők, nem

fémből vagy gumiból; ajtócsengők, nem fémből, nem elektromos; kihajtható biztonsági kapuk, rácsok

ajtónyílásokhoz; ajtóvasalatokhoz használatos műanyag díszítő szegélycsíkok; nem fém anyagokból készült ajtók

bútorokhoz; ajtózáró szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; ajtóemelő szerkezetek [nem fémből, nem

elektromos]; ajtónyitó szerkezetek [nem fém, nem elektromos]; ajtótekerő szerkezetek [nem fémből, nem

elektromos]; állat formájú díszes ajtóütközők (nem fémből); nem fémből készült kukucskáló ajtókhoz [nem

nagyítós]; szerelvények ajtókhoz, kapukhoz és ablakokhoz, nem fémből; nem fém anyagokból készült

ajtószabályozó berendezések (nem elektromos); ablakütközők fából; ablakütközők műanyagból; fa

ablakkilincsek; műanyag ablakkilincsek; porcelán ablakkilincsek; nem fém ablakrögzítők; beltéri ablakredőnyök,

árnyékolók; nem fém ablakreteszek; műanyag görgők ablakzsalukhoz; nem fém ablakkilincsek; beltéri

ablaksötétítők textilből; beltéri fém ablakárnyékolók; belső ablakárnyékolók papírból; ablakszerelvények, nem

fémből; nem fém ablakkeret-csavarok; ablakra szerelhető belső spaletták, árnyékolók; nem fém szerelvények
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ablakok üvegezéséhez; ablakcsukók (nem elektromos, nem fémből); ablakütközők, nem fémből vagy gumiból;

ablakvasalatokhoz használatos díszítő szegélycsíkok fából; nem fém konzolok ablakfüggönyök felakasztásához;

ablakvasalatokhoz használatos díszítő szegélycsíkok műanyagból; ablaknyitó szerkezetek [nem elektromos, nem

fémből]; ablakemelő szerkezetek [nem fémből, nem elektromos]; ablaktekerő szerkezetek [nem elektromos, nem

fémből]; szerkezetek [nem fémből, nem elektromos] ablakok nyitásához; nem fém házszámok; házszámok, nem

fémből, nem világító; kihajtható biztonsági kapuk lépcsőkhöz; kapuhorgok nem fém anyagokból; kapuütközők

nem fém anyagokból; szemescsavarok kapu reteszekhez, nem fém anyagokból; csavarok, nem fémből; menetes

csavarok műanyagból; nem fém csavargyűrűk; csavarszegek, nem fémből; nem fém csavarsapkák; csavarok [nem

fémből készült -]; nem fém vállas csavarok; önmetsző csavarok nem fémből; fejes csavarok, nem fémből; nem

fém csavarok fához; csavaros szegecsek, nem fémből; önfúró nem fém csavarok; nem fém önmetsző csavarok;

menetes csavarok nem fémből; hegyes csavarok, nem fémből; ablakkeretek nem fém csavarjai; csavarfej takarók,

nem fémből; anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből; önzáró műanyag védősapkák csavarokhoz; menetes

csavaranyák, nem fémből; csavartakaró kupakok, nem fémből; csavarmenetes rögzítések, nem fémből;

csavarmenetes nem fémből készült rögzítők; szerszámosládák [bútorok]; fém szerszámszekrények;

szerszámtartók (nem fémből); szerszámosládák, nem fémből; üres szerszámosládák nem fémből; falra szerelhető

szerszámos állványok; nem fém szerszámosládák, szekrények [üresen]; műanyag betétek [tálcák]

szerszámosládákhoz; szerszámtartó tárolók nem fémből [üresen]; fából készült postaládák; műanyagból készült

postaládák; postaládák nem fémből vagy falazatból; levélszekrények [nem fém -]; levélláda fedelek [nem fémből

vagy falazatból]; nem fémből készült széfek; biztonsági szekrények, páncélszekrények; pénztárfiókok (nem

fémből); tűzálló szekrények; fegyverszekrények; nem fémből készült kerékpárzárak; biztonsági szekrények

 [bútorok]; biztonsági dobozok, trezorok nem fémből; levélszekrények nyílásai [nem fémből vagy falazatból].

 37    Zárak felszerelése; zárszerelvények felszerelése; biztonsági zárak javítása; vezeték nélküli zárak

beszerelése; ajtónyitók és -zárók felszerelése; zártláncú televíziós rendszerek üzembe helyezése; zárak

felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; riasztók, zárak és széfek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

ajtócsukókkal kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások; lakatosmunkák [javítás]; ajtózáró felszerelése;

ajtónyitók felszerelése; ajtókeretek javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtó és ablak beszerelése; automata

ajtókkal kapcsolatos karbantartó és javító szolgáltatások; ablakok beszerelése; ablakok javítása; ablakkeretek

cseréje; ablakkeretek beszerelése; ablakszerelvények felszerelése; ablakok illesztéseinek javítása és szigetelése;

melegházak, ablakok, ajtók és üvegházak üvegének beszerelése; kapuk karbantartása és javítása; kerti szerszámok

javítása és karbantartása; élezési szolgáltatások; konyhakések élezése; fűnyírók késeinek élezése; ollók és

konyhakések élezése; ollók és konyhakések élezésével kapcsolatos információszolgáltatás; fúrófej élezés; széfek

beszerelése; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági berendezések karbantartása és javítása; fűnyírók

 élezése.

  40    Kulcsmásolás; kulcsok másolása, sokszorosítása.

 ( 210 ) M 20 03356

 ( 220 ) 2020.11.09.

 ( 731 )  Canal+ Luxembourg s. á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Direct One

 ( 511 ) 9    Elektronikus berendezések, készülékek és műszerek, nevezetesen antennarendszerek és átviteli készülék;

távközlési felszerelés; dekóderek; képek és hangok kódolására és dekódolására használt berendezések;

adatfeldolgozó berendezések; hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

 készülékek.

  37    Telekommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

 38    Távközlés; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; hangok és képek műholdon, interneten és egyéb

telekommunikációs eszközökön keresztül történő átvitele; televízióműsorok átvitele analóg és digitális

technológia segítségével és fizetésen alapuló megtekintés (pay per view) révén; üzenetváltások elektronikus úton;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M55



kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek, képek és szövegek számítógéppel támogatott

továbbítása; szolgáltatások a távközlés terén; nevezetesen telekommunikációs konzultációs szolgáltatások és

tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektromos hozzáférés biztosítása kommunikációs hálózatokhoz és az

internethez, valamint extranetekhez; elektronikus üzenetátvitel; információk és adatok számítógépes hálózatok és

internet révén történő átvitele és terjesztése; kommunikációs szolgáltatások biztosítása e-mailekkel kapcsolatban;

képek és hangok átvitelére használt felszerelések bérlésével és kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások;

multiplex továbbítás; igény szerinti videós (videó on demand) szolgáltatással rendelkező internetes portál,

telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítására szolgáló információs irodák elérésének

 biztosítása.

 41    Nevelés, szórakoztatás, képzések és tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai rádiós és

televíziós műsorok gyártása; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése;

publikálás és könyvek, újságok, valamint magazinok publikálása; rádió és televízióműsorok összeállítása;

szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; film-, és videókölcsönzés; tájékoztatás a szórakoztatás

területén; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; elektronikus kiadói szolgáltatások, azaz mások

szöveges és grafikai munkáinak megjelentetése; online könyvtári szolgáltatások, nevezetesen újságok,

magazinok, fényképek és képek online könyvtárainak biztosítása online számítógépes hálózat útján; könyvek és

folyóiratok online ismertetőinek közzététele; a tudományra és technológiára vonatkozó időszaki kiadványok,

hírek és cikkek elektronikus, online publikálása; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen szövegek és

 grafikák kiadása az online felhasználók szavazatainak eredménye alapján.

 ( 210 ) M 20 03357

 ( 220 ) 2020.11.09.

 ( 731 )  Canal+ Luxembourg s. á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus berendezések, készülékek és műszerek, nevezetesen antennarendszerek és átviteli készülék;

távközlési felszerelés; dekóderek; képek és hangok kódolására és dekódolására használt berendezések;

adatfeldolgozó berendezések; hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

 készülékek.

  37    Telekommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

 38    Távközlés; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; hangok és képek műholdon, interneten és egyéb

telekommunikációs eszközökön keresztül történő átvitele; televízióműsorok átvitele analóg és digitális

technológia segítségével és fizetésen alapuló megtekintés (pay per view) révén; üzenetváltások elektronikus úton;

kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek, képek és szövegek számítógéppel támogatott

továbbítása; szolgáltatások a távközlés terén. nevezetesen telekommunikációs konzultációs szolgáltatások és

tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektromos hozzáférés biztosítása kommunikációs hálózatokhoz és az

internethez, valamint extranetekhez; elektronikus üzenetátvitel; információk és adatok számítógépes hálózatok és

internet révén történő átvitele és terjesztése; kommunikációs szolgáltatások biztosítása e-mailekkel kapcsolatban;

képek és hangok átvitelére használt felszerelések bérlésével és kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások;

multiplex továbbítás; igény szerinti videós (videó on demand) szolgáltatással rendelkező internetes portál,

telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítására szolgáló információs irodák elérésének

 biztosítása.

 41    Nevelés, szórakoztatás, képzések és tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai rádiós és

televíziós műsorok gyártása; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése;

publikálás és könyvek, újságok, valamint magazinok publikálása; rádió és televízióműsorok összeállítása;

szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; film-, és videókölcsönzés; tájékoztatás a szórakoztatás

területén; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; elektronikus kiadói szolgáltatások, azaz mások

szöveges és grafikai munkáinak megjelentetése; online könyvtári szolgáltatások, nevezetesen újságok,
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magazinok, fényképek és képek online könyvtárainak biztosítása online számítógépes hálózat útján; könyvek és

folyóiratok online ismertetőinek közzététele; a tudományra és technológiára vonatkozó időszaki kiadványok,

hírek és cikkek elektronikus, online publikálása; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen szövegek és

 grafikák kiadása az online felhasználók szavazatainak eredménye alapján.

 ( 210 ) M 20 03358

 ( 220 ) 2020.11.09.

 ( 731 )  Canal+ Luxembourg s. á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus berendezések, készülékek és műszerek, nevezetesen antennarendszerek és átviteli készülék;

távközlési felszerelés; dekóderek; képek és hangok kódolására és dekódolására használt berendezések;

adatfeldolgozó berendezések; hangok, képek és adatok rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló

 készülékek.

  37    Telekommunikációs berendezések telepítése, karbantartása és javítása.

 38    Távközlés; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; hangok és képek műholdon, interneten és egyéb

telekommunikációs eszközökön keresztül történő átvitele; televízióműsorok átvitele analóg és digitális

technológia segítségével és fizetésen alapuló megtekintés (pay per view) révén; üzenetváltások elektronikus úton;

kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek, képek és szövegek számítógéppel támogatott

továbbítása; szolgáltatások a távközlés terén. nevezetesen telekommunikációs konzultációs szolgáltatások és

tanácsadói szolgáltatás távközlés területén; elektromos hozzáférés biztosítása kommunikációs hálózatokhoz és az

internethez, valamint extranetekhez; elektronikus üzenetátvitel; információk és adatok számítógépes hálózatok és

internet révén történő átvitele és terjesztése; kommunikációs szolgáltatások biztosítása e-mailekkel kapcsolatban;

képek és hangok átvitelére használt felszerelések bérlésével és kölcsönzésével kapcsolatos szolgáltatások;

multiplex továbbítás; igény szerinti videós (videó on demand) szolgáltatással rendelkező internetes portál,

telekommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítására szolgáló információs irodák elérésének

 biztosítása.

 41    Nevelés, szórakoztatás, képzések és tanfolyamok; sport- és kulturális tevékenységek; iskolai rádiós és

televíziós műsorok gyártása; rádió- és televíziókészülékek kölcsönzése; könyvek és folyóiratok kölcsönzése;

publikálás és könyvek, újságok, valamint magazinok publikálása; rádió és televízióműsorok összeállítása;

szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; film-, és videókölcsönzés; tájékoztatás a szórakoztatás

területén; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; elektronikus kiadói szolgáltatások, azaz mások

szöveges és grafikai munkáinak megjelentetése; online könyvtári szolgáltatások, nevezetesen újságok,

magazinok, fényképek és képek online könyvtárainak biztosítása online számítógépes hálózat útján; könyvek és

folyóiratok online ismertetőinek közzététele; a tudományra és technológiára vonatkozó időszaki kiadványok,

hírek és cikkek elektronikus, online publikálása; elektronikus kiadói szolgáltatások, nevezetesen szövegek és

 grafikák kiadása az online felhasználók szavazatainak eredménye alapján.

 ( 210 ) M 20 03360

 ( 220 ) 2020.11.09.

 ( 731 )  dr. Bödecs Béla, Szombathely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 03363
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 ( 220 ) 2020.11.09.

 ( 731 )  Lantos József 60%, Őrbottyán (HU)

 Majosházi Péter 40%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; ruházati cikkek és

 ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; e-sportesemények szervezése;

e-sportversenyek szervezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése;

 versenyek szervezése az interneten; fényképészet.

 ( 210 ) M 20 03428

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) BALDOMIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03429

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) BAVARTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03430

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) BLEVANDIX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03431

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) CABERTYN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03432

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) FRADUXIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03433

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) GLANDURIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 20 03434

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) GRASELIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03435

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) GRETELAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03437

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) GRIVOLTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03438

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) LADERTIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03440

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) EMBIDON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03441

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) CASTANID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03442

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) NETERENT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03443

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) NEXEDIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

A rovat 156 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  233.299

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 03753

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  4M INVEST Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Marján Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 )  M PROFOOD

 ( 511 )  1    Vegyi készítmények húsfüstöléshez.

 30    Élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; ételízesítők (fűszerek); fűszerek, ízesítők;

 fűszerek; fűszeres készítmények ételekhez; kötőanyagok kolbászhoz.

 ( 111 )  233.300

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 03760

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  4M INVEST Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  Marján Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Vegyi készítmények húsfüstöléshez.

 30    Élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ételízesítő [fűszer]; ételízesítők (fűszerek); fűszerek; fűszerek,

 ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; kötőanyagok kolbászhoz.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 20 00758

 ( 220 ) 2020.03.06.

 ( 731 )  RE'LEM Elem és Akkumulátor Hulladákok Kezelését Közvetítő Szervezet Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; ajándékcsomagolás; áramellátás; árukirakodási

szolgáltatások; áruk raktározása (1); áruk raktározása (2); árusító automaták feltöltése; áruszállítás;

autóbuszkölcsönzés (1); autóbuszkölcsönzés(2); autóbuszok működtetése; autókölcsönzés; autómegosztási

szolgáltatások; autós útbaigazítás nyújtása utazáshoz; autószállítás; bankautomaták készpénzfeltöltése;

betegszállítás; bútorszállítás; búvárharangok kölcsönzése; búvárruhák kölcsönzése;csatornazsilipek működtetése;

csomagkézbesítés, csomagszállítás; dereglye, folyami uszály szolgáltatások; elektromos borhűtő szekrények

kölcsönzése; elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai) tárolása; energiaszolgáltatás;

fagyasztóládákkölcsönzése; folyami szállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; fuvarozás,

áruszállítás; fuvarozás szekérrel, talicskával; garázsok bérlése; gépkocsi tetőcsomagtartók kölcsönzése; hajók,

csónakok kölcsönzése; hajórakodás; hajóutakszervezése; hajózási ügynökség; helyfoglalás szállítással

kapcsolatban; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; információ szállítással kapcsolatban;

járművek kölcsönzése és bérbeadása; jégtörő szolgáltatások; kalauzoló szolgáltatás;kirándulások, túrák,

társasutazások szervezése; komphajón történő szállítás; költöztetés; közlekedési információ; légi szállítás; lovak

kölcsönzése; megfeneklett hajók mentése (1); megfeneklett hajók mentése (2); mélyhűtők kölcsönzése

fagyasztottélelmiszerekhez; mentési szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2]; műholdak fellövése mások

számára; műszaki mentés meghibásodott járművek részére; navigációs rendszerek bérbeadása; őrzött

értékszállítás; palackozási szolgáltatások; páncélautósszállítás; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek

bérbeadása; poggyász raktározás; polgári drónok irányítása; postai úton rendelt áruk kézbesítése;

postaküldemények bérmentesítése; raktárak bérbeadása; raktározási információk; repülőgép

kölcsönzés;repülőgépmotorok bérbeadása; sétahajó szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; szállítás; szállítás

csővezetéken; szállítási logisztikai szolgáltatások; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; szállítási

ügynökség; szállítás uszállyal; szállítmányozás;szállítmányozási ügynökség; szemétszállítás és -tárolás; tároló

tartályok kölcsönzése; taxi szolgáltatások; teheráru szállítmányozás; teherhordás [hordár szolgáltatások];

telekocsi-szolgáltatások; tengeri szállítás; termékek csomagolása (1); termékekcsomagolása (2); tolószékek

kölcsönzése; traktorok bérbeadása; turistavízumok, útlevelek és utazási okmányok; beszerzése külföldre utazók

számára; újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás]; újságkihordás, kézbesítés; utaskísérés;

utasszállításiszolgáltatások szervezése mások; számára online alkalmazáson keresztül; utazás és utasok szállítása

[1); utazás és utasok szállítása (2); üzenet kézbesítés; vasúti szállítás; vasúti teherkocsik bérbeadása; versenyautók

kölcsönzése; villamosközlekedés;virágküldő szolgálat; víz alatti mentés; vízelosztás (1); vízelosztás (2); vízi

járművek tárolása; vízi járművel történő szállítás; vontatás; vontatás [szállítás]; hulladékgyűjtés; hulladéktárolás;

hulladékszállítás; hulladékeltávolítás; hulladékokelszállítása; hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre;

hulladékszállítási szolgáltatások; háztartási hulladék összegyűjtése; szemétgyűjtés; szemétkezelés [szállítás];

 hulladékgyűjtés [kizárólag szemétszedés]; ipari hulladék begyűjtése.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; ipari hulladékok kezelése; 3D nyomtatás; ablaküveg színezése
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felületbevonással; állatkitömés, taxidermia; állatoklevágása; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok,

kelmék beszegése; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; aranybevonat készítése (1); aranybevonat

készítése (2]; borok termelése mások javára; bőrfestés; bőrmegmunkálás; bőrökkikészítése; cipőfestés; cserzés;

csiszolás [2]; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek füstölése; energiatermelés;

értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás]; étel- és italpasztörizálási szolgáltatások;ezüstözés;

fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; felvetés [szövés]; fémek

bevonása [1]; fémek bevonása [2]; fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés; fényképnyomtatás;

fénynyomat, fotogravűr;fényszedési szolgáltatások; festési szolgáltatások; filmelőhívás; fogtechnikusi

szolgáltatások; forrasztás; fűtési berendezések kölcsönzése; galvanizálás; generátorok kölcsönzése;

gépjárműablakok színezése; gyapjúfeldolgozás; gyümölcspréselés; hegesztésiszolgáltatások; hímzés;

homokfúvási szolgáltatások; hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék és szemét

újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása;

információanyagkezelésről; kadmiumozás; kallózás, ványolás; kazánkovács szolgáltatásai; kazánok kölcsönzése;

kenyér egyedi igények szerinti előállítása; kerámiakészítés; kovácsolás; könyvkötészet; kőolaj-feldolgozás (1);

kőolaj-feldolgozás (2); köszörülés;kötőgépek kölcsönzése; krómozás; kulcsmásolás; laminálás, nyújtás;

légkondicionáló berendezések kölcsönzése; légtisztítás; levegő szagtalanítása (1); levegő szagtalanítása (2);

lézergravírozás; lisztőrlés; litografálás, kőnyomás; mágnesezés; marás[forgácsolás]; mérték utáni szabóság;

metszés, vésés; mintanyomás; mozifilmek feldolgozása; műtárgyak bekeretezése; nikkelezés; nyeregkészítés,

szíjgyártó munkák; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; ónozás, ónbevonás; optikai

üvegcsiszolása; papír simítás (1); papír simítás (2); polírozás [csiszolás]; ruhaanyag festése (1]; ruhaanyag festése

[2]; ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele; ruhaanyagok szabása; ruhák

átalakítása; sörfőzés; steppelés;színszétválasztás; színtelenítés, festék lemaratása; szitanyomás; szőrmebundák

egyedi fazonigazítása; szőrmefestés; szőrmék fényezése; szőrme moly elleni kezelése; szőrme szatinálása;

szövetek tűzállóvá tétele; szűcsmunkák; tanácsadás a borkészítésterén; textilanyagok fehérítése; textilanyagok

kalanderezése, mángorlása; textilanyagok kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok kikészítése, appretúrája (2);

textilanyagok molymentesítése; textília impregnálása, vízhatlanná tétele; üvegfúvás; varrás;veszélyes anyagok

ártalmatlanítása; vízkezelés; vulkanizálás [anyagkezelés]; hulladékkezelés; hulladékmegsemmisítés;

hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés]; hulladék újrahasznosítás; hulladékok bedarálása;

 hulladékkezelés[újrahasznosítás];hulladékanyagok kezelése; szemét megsemmisítés.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  232.574

 ( 151 )  2020.10.20.

 ( 210 )  M 19 02979

 ( 220 )  2019.09.27.

 ( 732 )  Közösségi Rádiózásért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  spiritfm.hu

 ( 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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M69



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
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[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
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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 )

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M93



 ( 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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M99



  
( 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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M111



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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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 19 00620

 ( 220 ) 2019.02.27.

 ( 731 )  No effort Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) MasterChef

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; tej, sajt,

 vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 ( 210 ) M 20 00077

 ( 220 ) 2020.01.13.

 ( 731 )  Wu Xinyan, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; bokacsizmák; bokszer

alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez;

díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; esőruhák;fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém

cipőkellékek; fityulák; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők,

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

kabátok,dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); készruhák; kesztyűk; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik

(2); lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; melltartók; nadrágleszorítók, pantallók;

nyakkendők; öltönyök; öntapadósmelltartók; övek [ruházat]; papucsok; partedlik, előkék, nem papírból;

pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pufi dzsekik [ruházat];

pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházatgépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; sálak;

sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák];

spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2); strandcipők; strandruházat;

szandálok;szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; torna- és balettruhák;

tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; úszósapkák; vállkendők, nagykendők; zoknik; zoknitartók;

 zuhanyzó sapkák.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 230.463

 ( 732 ) Nyikes Martin, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 218.165

 ( 732 ) Dr. Jónás Márton, Érd (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M126



Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  113.504

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

 ( 111 )  113.508

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

 ( 111 )  114.042

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  114.043

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  114.063

 ( 732 )  OMS Investments, Inc. (Delaware állam törvényei működő vállalat), Los Angeles (US)

 ( 111 )  130.892

 ( 732 )  Warner Records Inc., Los Angeles (US)

 ( 111 )  131.479

 ( 732 )  Warner Music U.K. Limited, London (GB)

 ( 111 )  131.556

 ( 732 )  JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  131.925

 ( 732 )  Sullair, LLC, Michigan City, Indiana (US)

 ( 111 )  131.926

 ( 732 )  Sullair, LLC, Michigan City, Indiana (US)

 ( 111 )  132.223

 ( 732 )  Jacuzzi Inc., Walnut Creek, Kalifornia (US)

 ( 111 )  132.315

 ( 732 )  JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  132.316

 ( 732 )  JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  132.403

 ( 732 )  Whirlpool Properties Inc., Saint Joseph, Michigan (US)

 ( 111 )  132.483

 ( 732 )  Samina Produktions und Handels GmbH, Frastanz (AT)

 ( 111 )  132.490

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  132.498
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 ( 732 )  ICONIX Europe LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  132.503

 ( 732 )  Hormel Foods Corporation, AUSTIN (US)

 ( 111 )  132.553

 ( 732 )  Weetabix Ltd., Kettering, Northamptonshire (GB)

 ( 111 )  132.554

 ( 732 )  Weetabix Ltd., Kettering, Northamptonshire (GB)

 ( 111 )  132.571

 ( 732 )  Kroll Associates UK Ltd. , London (GB)

 ( 111 )  132.881

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  132.882

 ( 732 )  Siemens Healthcare Diagnostics Inc., Deerfield, Illinois (US)

 ( 111 )  140.297

 ( 732 )  Miss World Limited, St. Helier, Jersey (Channel Islands) (JE)

 ( 111 )  165.835

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  166.433

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.827

 ( 732 )  H-D U.S.A., LLC, Milwaukee (US)

 ( 111 )  167.470

 ( 732 )  SmithKline Beecham Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  167.833

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 111 )  168.362

 ( 732 )  Shimano Inc., Osaka (JP)

 ( 111 )  168.597

 ( 732 )  Panasonic Corporation, Kadoma-shi, Osaka (JP)

 ( 111 )  168.600

 ( 732 )  Fujitsu Limited, Kawasaki-shi, Kanagawa (JP)

 ( 111 )  168.624

 ( 732 )  Fujitsu Limited, Kawasaki-shi, Kanagawa (JP)

 ( 111 )  168.871

 ( 732 )  Zebra Co., Ltd., Tokyo (JP)
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 ( 111 )  168.877

 ( 732 )  Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, Slough, Berkshire (GB)

 ( 111 )  168.930

 ( 732 )  KEYENCE Corporation, Osaka (JP)

 ( 111 )  168.942

 ( 732 )  Prókai Éva Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 111 )  169.428

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  169.453

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  169.459

 ( 732 )  DO-BETON Kft. 1/2, Budapest (HU)

 Forgács István 1/2, Budapest (HU)

 ( 111 )  170.215

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  170.216

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  170.650

 ( 732 )  CLEMENTONI S.P.A., Recanati (MC) (IT)

 ( 111 )  170.885

 ( 732 )  Gateway, Inc., San Diego, Kalifornia (US)

 ( 111 )  170.888

 ( 732 )  Gateway, Inc., San Diego, Kalifornia (US)

 ( 111 )  170.907

 ( 732 )  Hallmark Cards, Incorporated (Missouri állam törvényei szerint működő vállalat), Kansas City, Missouri (US)

 ( 111 )  170.909

 ( 732 )  Hallmark Cards, Incorporated (Missouri állam törvényei szerint működő vállalat), Kansas City, Missouri (US)

 ( 111 )  171.415

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.543

 ( 732 )  Polynt Composites USA Inc., Carpentersville (US)

 ( 111 )  171.696

 ( 732 )  Ballainé Puhl Mária, Újfehértó (HU)

 ( 111 )  171.743

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  172.229

 ( 732 )  Kraft Foods Ireland Intellectual Property Limited, Dublin 5 (IE)

 ( 111 )  173.335

 ( 732 )  Chen Zhuo, Budapest (HU)

 ( 111 )  173.396

 ( 732 )  Fekete László, Csolnok (HU)

 ( 111 )  173.397

 ( 732 )  Fekete László, Csolnok (HU)

 ( 111 )  173.398

 ( 732 )  Fekete László, Csolnok (HU)

 ( 111 )  173.399

 ( 732 )  Fekete László, Csolnok (HU)

 ( 111 )  173.400

 ( 732 )  Fekete László, Csolnok (HU)

 ( 111 )  173.517

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., 3818 LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  173.550

 ( 732 )  EURODRINKS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  174.816

 ( 732 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

 ( 111 )  199.444

 ( 732 )  BÁBOLNA Környezetbiológiai Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.574

 ( 732 )  Gasparts-Europe Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  202.925

 ( 732 )  Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.051

 ( 732 )  Syngenta Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.080

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 111 )  203.396

 ( 732 )  Remek Annamária, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.405

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)
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 ( 111 )  203.548

 ( 732 )  Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.654

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 111 )  203.676

 ( 732 )  Genertel Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.698

 ( 732 )  Genertel Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.944

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.139

 ( 732 )  Adaptive Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.143

 ( 732 )  Adaptive Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.204

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan 48126 (US)

 ( 111 )  204.233

 ( 732 )  dr. Hatvani Adrienne, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.251

 ( 732 )  RAJO a.s., Bratislava (SK)

 ( 111 )  204.400

 ( 732 )  Kovács Patrik, Budapest (HU)

 ( 111 )  204.401

 ( 732 )  EURODRINKS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.512

 ( 732 )  Oracle International Corporation, Redwood Shores, California (US)

 ( 111 )  204.528

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.640

 ( 732 )  Csodasövény Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Keszthely (HU)

 ( 111 )  204.644

 ( 732 )  Holland Alma Kft., Piricse (HU)

 ( 111 )  204.647

 ( 732 )  Fressnapf-Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.690
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 ( 732 )  C-vitamin Pont Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  204.691

 ( 732 )  Samling Solution Consulting Kft., Budapest (HU)

 Sämling Üzleti Oktatási Központ Kft., Budapest (HU)

 FC-Pannon Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.713

 ( 732 )  Hargitay-Nagy Zsuzsa, Budakeszi (HU)

 Bárczi Erika, Budakeszi (HU)

 ( 111 )  204.784

 ( 732 )  GLT Delta Épületgépészeti Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  204.835

 ( 732 )  MANOOI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.862

 ( 732 )  Turkovics Ilona Jolán, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.020

 ( 732 )  PharmaRosa Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.039

 ( 732 )  EUROMACC Adatfeldolgozó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.071

 ( 732 )  Tóth Gyula Zoltán, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.110

 ( 732 )  Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, Budapest (HU)

 ( 111 )  205.222

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.449

 ( 732 )  Chen Long, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.048

 ( 732 )  C-vitamin Pont Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  210.486

 ( 732 )  Track Tec S.A., Warsawa (PL)

 ( 111 )  210.973

 ( 732 )  Gergely Gasztronomi Kft., Vaskút (HU)

 ( 111 )  213.400

 ( 732 )  Vuelta Kft., Budapest (HU)

A rovat 101 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  114.178

 ( 732 )  Adamed Pharma S.A., Czosnów/Pienków (PL)

 ( 111 )  131.925

 ( 732 )  Sullair, LLC, Michigan City, Indiana (US)

 ( 111 )  131.926

 ( 732 )  Sullair, LLC, Michigan City, Indiana (US)

 ( 111 )  148.866

 ( 732 )  Adamed Pharma S.A., Czosnów/Pienków (PL)

 ( 111 )  153.853

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

 ( 111 )  159.858

 ( 732 )  Rustenburg Platinum Mines Limited, Johannesburg, Gauteng (ZA)

 ( 111 )  161.720

 ( 732 )  Vadobe Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.324

 ( 732 )  Vadobe Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.433

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.691

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

 ( 111 )  171.253

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

 ( 111 )  171.415

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  171.543

 ( 732 )  Polynt Composites USA Inc., Carpentersville (US)

 ( 111 )  171.743

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.318

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

 ( 111 )  173.420

 ( 732 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)
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 ( 111 )  173.439

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

 ( 111 )  177.783

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

 ( 111 )  178.596

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

 ( 111 )  179.764

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

 ( 111 )  182.885

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

 ( 111 )  188.875

 ( 732 )  Vadobe Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.692

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

 ( 111 )  192.992

 ( 732 )  Vadobe Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  193.678

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

 ( 111 )  198.435

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

 ( 111 )  198.468

 ( 732 )  Vadobe Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.739

 ( 732 )  Vadobe Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.937

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

 ( 111 )  203.564

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

 ( 111 )  203.565

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

 ( 111 )  204.117

 ( 732 )  Erőss Hajnalka Beatrix, Stuttgart (DE)

 ( 111 )  205.536

 ( 732 )  Kristóf Katalin, Budapest (HU)
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 ( 111 )  205.949

 ( 732 )  PharmaTron Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vecsés (HU)

 ( 111 )  207.026

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

 ( 111 )  208.047

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

 ( 111 )  208.776

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

 ( 111 )  211.074

 ( 732 )  LAND-TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.260

 ( 732 )  LAND-TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.262

 ( 732 )  LAND-TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.393

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

 ( 111 )  214.156

 ( 732 )  Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.251

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

 ( 111 )  215.057

 ( 732 )  Adamed Pharma S.A., Czosnów/Pienków (PL)

 ( 111 )  221.443

 ( 732 )  LAND-TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.716

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

 ( 111 )  221.760

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

 ( 111 )  222.207

 ( 732 )  LAND-TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.525

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

 ( 111 )  222.526

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

 ( 111 )  225.063
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 ( 732 )  PharmaTron Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vecsés (HU)

 ( 111 )  226.628

 ( 732 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  228.139

 ( 732 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  228.166

 ( 732 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  228.167

 ( 732 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  228.285

 ( 732 )  CSZP Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  229.492

 ( 732 )  Chemcore Impex Kft., Budapest (HU)

A rovat 57 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  130.892

 ( 732 )  Warner Records Inc., Los Angeles (US)

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

 ( 111 )  131.479

 ( 732 )  Warner Music U.K. Limited, London (GB)

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

 ( 111 )  132.498

 ( 732 )  ICONIX Europe LLC, New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  154.516

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.865

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  169.453

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 111 )  173.550

 ( 732 )  EURODRINKS Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 111 )  176.695

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  181.093

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.448

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.450

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.378

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.544

 ( 732 )  Adevinta Classified Media Hungary Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagy-Baranyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.400

 ( 732 )  Kovács Patrik, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.806

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  215.240

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  215.379

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.984

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.181

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  217.662
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 ( 732 )  CLT-UFA S.A. Luxembourg, Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.334

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.064

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.328

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  226.512

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  227.361

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  233.025

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bereczk Tibor, Győr

 ( 111 )  233.031

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bereczk Tibor, Győr

A rovat 27 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  130.892

 ( 732 )  Warner Records Inc., Los Angeles (US)

 ( 111 )  131.479

 ( 732 )  Warner Music U.K. Limited, London (GB)

 ( 111 )  132.498

 ( 732 )  ICONIX Europe LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  154.516

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  155.865

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)
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 ( 111 )  169.453

 ( 732 )  Medgyesi József Miklós, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  176.695

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  181.093

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  182.372

 ( 732 )  Pető Zoltán Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.448

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  196.450

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  200.378

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  202.544

 ( 732 )  Adevinta Classified Media Hungary Kft, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.806

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  215.240

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  215.379

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  216.984

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  217.181

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  217.662

 ( 732 )  CLT-UFA S.A. Luxembourg, Luxembourg (LU)

 ( 111 )  218.334

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  219.064

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  223.328

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  226.512
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 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  227.361

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  233.025

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  233.031

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

A rovat 26 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  131.479

 ( 732 )  Warner Music U.K. Limited, London (GB)

 ( 111 )  154.516

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  155.865

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  169.428

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  170.215

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  170.216

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dearborn, Michigan (US)

 ( 111 )  176.695

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  181.093

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  196.448

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  196.450

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  200.378

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  201.574

 ( 732 )  Gasparts-Europe Kft., Budaörs (HU)
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 ( 111 )  203.396

 ( 732 )  Remek Annamária, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.676

 ( 732 )  Genertel Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.698

 ( 732 )  Genertel Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.944

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.528

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.713

 ( 732 )  Hargitay-Nagy Zsuzsa, Budakeszi (HU)

 Bárczi Erika, Budakeszi (HU)

 ( 111 )  205.222

 ( 732 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.516

 ( 732 )  Búzaszem Alapítvány, Göd (HU)

 ( 111 )  206.806

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  215.240

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  215.379

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  217.181

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  222.406

 ( 732 ) BUNGE GLOBAL INNOVATION LLC (company organized under the laws of Delaware), Chesterfield,

 Missouri (US)

 ( 111 )  223.328

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  226.512

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  227.361

 ( 732 )  RTL Group Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviselet változás

 ( 210 )  M 20 03029

 ( 731 )  Trading Point Holdings Limited, Limassol (CY)

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

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 18 02069

 ( 731 )  Chameleon Smart Home Zrt., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.097.040

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 19-20, 37, 39-40, 42, 45

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.099.405

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 19-20, 37, 39-40, 42, 45

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.310.671

 ( 541 )  SOLIDPOWER

 ( 511 )  1, 3, 5, 9, 37

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.430.868

  
( 546 )

 ( 511 )  7, 9, 21

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.452.779

 ( 541 )  The Sassenach

 ( 511 )  33, 41

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.462.699

 ( 541 )  BAR GRIP

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.538.138

 ( 541 )  Edge AI Trust Computing

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.552.491
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( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.552.575

 ( 541 )  PEGATEC

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.552.641

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.552.685

  ( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.552.713

  
( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.552.724

 ( 541 )  ERSTE GREEN INVEST

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.552.867

 ( 541 )  Testarossa

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020
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 ( 111 )  1.552.885

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 19, 42

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.552.981

 ( 541 )  Add Home

 ( 511 )  6, 19, 42

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.553.061

 ( 541 )  Mystic Orchard

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.553.064

 ( 541 )  KAMINER

 ( 511 )  6, 8, 11

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.553.089

  

( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.553.178

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020
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 ( 111 )  1.553.182

 ( 541 )  BOLT

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.553.185

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 18, 25

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.553.286

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 18, 25

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.553.287

  

( 546 )

 ( 511 )  8, 44

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.553.342

 ( 541 )  AERODEK

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2020.10.01.

 ( 450 )  GAZ 38/2020

 ( 111 )  1.553.388

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.389

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2020.10.08.
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 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.391

  
( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.442

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.447

 ( 541 )  GIAMARO

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.454

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.459

 ( 541 )  evive

 ( 511 )  5, 10, 42

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.463

 ( 541 )  TAIGENE

 ( 511 )  7, 9

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.520

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.609
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 ( 541 )  BARNIE

 ( 511 )  7, 11

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.681

 ( 541 )  Biotest

 ( 511 )  1, 5, 44

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.761

  ( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.818

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.553.887

  
( 546 )

 ( 511 )  29-30, 35, 43

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.554.080

 ( 541 )  FITOK

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.554.096

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020
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 ( 111 )  1.554.209

  

( 546 )

 ( 511 )  9-10

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.554.227

 ( 541 )  Bitterpower

 ( 511 )  3, 5, 33

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.554.230

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.554.427

  
( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.554.431

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 6, 9, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 27-28, 35-37, 39, 41, 43

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.554.468

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 6-7, 9, 11-12, 14, 16, 18, 20-21, 24-25, 27-28, 35-37, 39, 41, 43

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020
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 ( 111 )  1.554.537

  

( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.554.559

  
( 546 )

 ( 511 )  12, 35, 37

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

 ( 111 )  1.554.681

  

( 546 )

 ( 511 )  32, 35, 39, 43

 ( 580 )  2020.10.08.

 ( 450 )  GAZ 39/2020

A rovat 50 darab közlést tartalmaz. 
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