
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 00769

 ( 220 ) 2019.03.11.

 ( 731 )  Merlini David, Budapest (HU)

 ( 541 ) szabadulóművész

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 03118

 ( 220 ) 2019.10.09.

 ( 731 )  Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) TesztKlub

 ( 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.

 ( 210 ) M 20 00616

 ( 220 ) 2020.02.27.

 ( 731 )  Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)

 ( 300 )  4577515 2019.08.28. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Budapest

 ( 541 ) CALIFORNIA DREAM

 ( 511 ) 3    Illatszer készítmények; parfümök; kölnivíz; parfümvizek, illatosított vizek; kölnivíz; légfrissítő termékek;

esszenciális olajok; légfrissítő készítmények; szappanok; illatosított szappanok; samponok; tusolózselék;

dezodorok személyes használatra [illatszerek]; illatosított testápolók és testápoló tejek [piperekészítmények];

 illatosított testkrémek.

 ( 210 ) M 20 01772

 ( 220 ) 2020.06.23.

 ( 731 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) KETO Cont

 ( 511 ) 5    Tesztcsíkok és reagens csíkok orvosi, egészségügyi és dietetikus célokra szolgáló készülékekhez és

 műszerekhez; tesztcsíkok és reagens csíkok egyéni ketonszintmérő készülékekhez.

 10    Orvosi, egészségügyi és dietetikus célokra szolgáló készülékek és műszerek; egyéni ketonszintmérő

 készülékek.

 44    Orvosi, egészségügyi és dietetikus szolgáltatások; on-line egészségügyi és dietetikus naplókkal kapcsolatos

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02528

 ( 220 ) 2020.08.26.

 ( 731 )  NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelőségértékelő és Tanúsító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mester Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 02719

 ( 220 ) 2020.09.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Higiéniai és szépségápolási cikkek.

 ( 210 ) M 20 02796

 ( 220 ) 2020.09.19.

 ( 731 )  Szabó Tibor, Kaposvár (HU)

 ( 541 ) Platán Presszó

 ( 511 )   43    Vendéglátás; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 20 02798

 ( 220 ) 2020.09.20.

 ( 731 )  Keramix Hungary Kft., Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Lámpák; lámpák elektromos berendezésekhez; LED-lámpák; megvilágító lámpák projektorokhoz;

mennyezeti világítás [lámpák]; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; LED-es lámpatestek, fényforrások;

 elektromos lámpák; felfelé világító lámpák; világítótestek, lámpatestek; vészjelző lámpák.

 ( 210 ) M 20 02799

 ( 220 ) 2020.09.20.

 ( 731 )  Keramix Hungary Kft., Érd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  4    Lámpabelek.

9    Bűvös lámpák [laterna magica]; elektronikus előtétek LED lámpákhoz és lámpatestekhez; figyelmeztető

fények, lámpák [jelzőfények]; figyelmeztető fények, lámpák [villogó jelzőfények]; figyelmeztető lámpák

járművekhez; figyelmeztető lámpák műszerfalra; jelzőlámpák, jeladó lámpák; kijelző lámpák kapcsolótáblákhoz;

 mozgásérzékelők biztonsági lámpákhoz; optikai lámpák; villogó lámpák [figyelmeztető jelzőfények].

 11    Akváriumlámpák; asztali lámpák; asztali lámpákhoz való lámpaernyők; belső lámpák hűtőszekrényekhez;

biztonsági lámpák; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; éjjeli lámpák; elektromos kisülő lámpák; elektromos

lámpák; elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák kültéri világításhoz; elektromos ünnepi

lámpák, világítások; ellenőrző lámpák; felfelé világító lámpák; felfüggesztett sínek [nem elektromos] elektromos

lámpatestekhez; földre telepíthető, felfelé világító építészeti lámpák; hajlékony, felxibilis lámpák; hordozható

lámpák [világításhoz]; íróasztal lámpák; íróasztali lámpák; ívlámpák [lámpatestek]; kerti, kültéri LED lámpák;

kerti lámpák; kiemelő megvilágításra használt lámpák beltéri használatra; kihúzható állvánnyal ellátott lámpák;

kültéri lámpák; laboratóriumi lámpák; lámpaakasztók; lámpaburkolatok; lámpaállványok; lámpaernyők;

lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpák elektromos berendezésekhez; lámpák felszerelésére kialakított alapok,

talpak; lámpaoszlopok; lámpaoszlopok [utcai]; lámpák mosdóállványokhoz; lámpák kültéri használatra; lámpák

kottatartókhoz; lámpák járművekhez; lámpások világításra; lámpások, világítótestek; lámpatalpak; lámpatestek,

burkolatok és ernyők világításhoz; lámpatestek sínes világításhoz; LED-es biztonsági lámpák; LED-es

lámpatestek, fényforrások; LED-lámpák; megvilágító lámpák projektorokhoz; mélysugárzók, mélysugárzó
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lámpák; mennyezeti világítás [lámpák]; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; mozgásérzékelő biztonsági

lámpák; mutató lámpák [zseblámpák]; nagy intenzitású kisülési lámpatestek, lámpák; napelemes lámpák;

napelemmel működő lámpák; napenergiával működő lámpák; projektor lámpák; reflektor lámpák; rendszámtábla

lámpák; sínes lámpák [világító eszközök]; stroboszkópos lámpák [dekoratív]; száloptikás lámpatestek; szűrők

lámpákhoz; szerelvények lámpákhoz; talapzatos lámpák; talpak, alapok nem elektromos lámpákhoz; ultraibolya

lámpák, nem gyógyászati használatra; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; terápiás lámpák, nem

gyógyászati célokra; üvegburák lámpákhoz; üzemi lámpák hajókra; vészjelző lámpák; vészvilágítási lámpák;

 világítótestek, lámpatestek; víz alatti LED lámpák; zseblámpák [kézi lámpák].

  37    Figyelmeztető lámpák bérbeadása, kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 02801

 ( 220 ) 2020.09.21.

 ( 731 )  Diamond Congress Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Zsuzsanna Eszter, Budapest

 ( 541 ) e-Vent.Space

 ( 511 )   38    Elektronikus konferenciaszolgáltatások megszervezése [biztosítása].

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése; különleges

rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális célú rendezvények szervezése; oktatási

rendezvények lebonyolítása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények

szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; szabadidős

rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése;

kereskedelemmel kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák

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

konferenciák szervezése; konferenciaszolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák és szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; konferenciák, kiállítások és versenyek

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

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

konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kulturális célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;

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

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

oktatási konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; találkozók és konferenciák szervezése; üzleti

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

 szervezése.

 ( 210 ) M 20 02803

 ( 220 ) 2020.09.21.

 ( 731 )  Intel Corporation, Santa Clara (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; hordozható számítógépek; memórialapok számítógépekbe; számítógépes hardver; integrált

áramkörök; integrált áramköri memóriák; integrált áramköri chipek; lapkakészletek (chipkészletek); félvezető

processzorok; félvezető processzorchipek; félvezető chipek; mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri kártyák;
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elektronikus áramköri táblák; számítógépes alaplapok; számítógép memória eszközök; számítógépes

operációsrendszerek; mikroellenőrzők; adatprocesszorok; központi feldolgozó egységek (CPU); félvezető

memóriák; szoftveresen programozható mikroprocesszorok; digitális és optikai mikroprocesszorok; digitális és

optikai adat- és jelfeldolgozó processzorok; videókártyák; audiokártyák; audio-videó kártyák; grafikus

videógyorsítók; multimédiás gyorsító egységek; videóprocesszorok; videóprocesszor áramköri kártyák;

processzor-kockák és -tokok; kártyák, lemezek, szalagok, vezetékek, felvételek, microchipek és elektronikus

áramkörök, amelyek mind adatok rögzítésére és továbbítására szolgálnak; modemek; berendezések és készülékek,

mindezek adatok feldolgozására, tárolására, visszakeresésére, továbbítására, megjelenítésére, bevitelére,

kivételére, tömörítésére, kitömörítésére, módosítására, sugárzására és kinyomtatására; számítógépes beviteli és

kiviteli eszközök; munkaállomások; adattárolók; tároló berendezés; biztonsági rendszerek számítógépes

hardverekhez és szoftverekhez; elektronikus chip-készlet (elektronikus sorozatchipek); alkatrészek

számítógépekhez és nyomtatott áramkörökhöz; hanggyorsítók; hang-, adat-, kép- és videógyorsítók;

memóriarendszerek számítógépekhez; kábelek és adapterek; számítógépes terminálok és ezekkel együtt

használatos nyomtatók; videókijelző egységek; telekommunikációs berendezések és műszerek; kamerák;

számítógépes hardverek számítástechnikához; számítógépes hardverek számítástechnikához globális és helyi

hálózaton keresztül; számítógépes hardverek felhőalapú számítástechnikához; számítógépes hardverek alacsony

válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatáshoz; számítógépes hardverek biztonságos

számítógépes környezet biztosításához; számítógépes hálózati hardverek; számítógépes kommunikációs

szerverek; számítógépes hardverek biztonságos felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához;

számítógépes szoftverek számítástechnikához; számítógépes szoftverek felhőalapú számítástechnikához;

számítógépes szoftverek számítástechnikához globális és helyi hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek

alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatáshoz; számítógép memória hardverek;

számítógépes szoftverek biztonságos számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes szoftverek

biztonságos felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes operációs rendszer szoftver;

számítógépes rendszerbővítmények, rendszereszközök és segédprogramok a személyi számítógépek, hálózatok,

távközlési berendezések és globális számítógépes hálózati alkalmazások összekapcsolására szolgáló

alkalmazásszoftverek területén; számítógépes hardverek és szoftverek adatok valós idejű átvitelének,

továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának javításához és biztosításához; számítógépes

hálózati adapterek; számítógépes hálózati vezérlők; számítógépes hálózati interfész eszközök; számítógépes

hálózati csomópontok (hub-ok), kapcsolók és router-ek; mikrovezérlők tárgyak internete (IoT) használatára

alkalmas eszközökhöz; letölthető számítógépes szoftverek tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas eszközök

csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; letölthető számítógépes szoftverek mobil tárgyak internete (IoT)

használatára alkalmas mobil eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; számítógépes hardverek és

szoftverek helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához;

számítógépes hardverek és szoftverek interaktív audio-videó számítógépes konferenciarendszerek fejlesztéséhez,

karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek sugárzott videó-, hang- és digitális

adatjelek fogadásához, megjelenítéséhez és használatához; elektronikus vezérlőeszközök számítógépeknek és

globális számítógépes és távközlési hálózatoknak televíziós és kábeles műsorszórással és felszerelésekkel történő

illesztésére és vezérlésére; router-ek; csomópontok (hub-ok); szerverek; kapcsolók; integrált áramkörök

tesztelésére és programozására szolgáló berendezések; perifériás memóriaberendezések és - eszközök; félvezető

berendezések; számítógépes hardverek és szoftverek helyi hálózatokhoz (LAN), virtuális magánhálózatokhoz

(VPN), nagy kiterjedésű hálózatokhoz (WAN) és globális számítógépes hálózatokhoz történő távoli hozzáférés és

ezekkel történő kommunikáció létrehozásához, elősegítéséhez és kezeléséhez; router-ek, kapcsolók, csomópontok

(hub-ok) és szerver operációs szoftverek; számítógépes szoftvereszközök harmadik fél szoftveralkalmazásainak

elősegítésére; számítógépes hardverek és szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; letölthető

elektronikus kiadványok elektronikus eszközök, félvezetők, valamint integrált elektronikus berendezések és

eszközök, számítógépek, távközlési eszközök, szórakoztatás, telefontechnika, illetve vezetékes és vezeték nélküli

távközlési eszközök területén; számítógépes hardverek gépi látáshoz, gépi tanuláshoz, mélytanuláshoz (deep
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learning), mesterséges intelligenciához, természetes nyelv feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és

adatelemzéshez való használatra; számítógépes szoftverek gépi tanuláshoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez;

számítógépes szoftverek kognitív informatikához, mély tanuláshoz (deep learning) és mesterséges

intelligenciához; számítógépes szoftverplatform kognitív informatikához; számítógépes szoftverek adatok

grafikus megjelenítéséhez; mintafelismerő számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek adatbányászathoz;

számítógépes látást biztosító szoftverek digitális képek fogadásához, feldolgozásához, elemzéséhez és

értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez; számítógépes szoftverfejlesztő készletek; számítógépes

szoftverfejlesztő készletek számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges

intelligenciához, természetes nyelv feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; letölthető és

rögzített látást biztosító szoftverek, melyek mesterséges intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és

értelmezéséhez, hardverekhez való csatlakoztatásához, és a felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és

feldolgozásához; számítógépes hardverek és szoftverek hangok, képek, grafikák és adatok rögzítéséhez,

feldolgozásához, vételéhez, másolásához, továbbításához, módosításához, tömörítéséhez, kitömörítéséhez,

közvetítéséhez, egyesítéséhez és javításához; algoritmus szoftver programok számítógépek működtetéséhez és

vezérléséhez; számítógépes hardverek és szoftverek audio- és videógrafikus információk valós idejű átvitelének,

továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának javításához és biztosításához; letölthető és

rögzített számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszer (GPS) adatok összegyűjtéséhez,

összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és terjesztéséhez rögzített, mobil és kézi eszközökön való

használatra; közúti, földrajzi, térkép-, menetrendszerű tömegközlekedésre, tömegközlekedési járatokra és

tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó, tömegközlekedési menetrendeket és indulási időpontokat, valamint

egyéb tömegközlekedési információkat tartalmazó, számítógépes hordozón rögzített elektronikus adatbázisok;

útvonalak tervezésére és megjelenítésére szolgáló navigációs szoftverek; interaktív

digitálistérkép-megjelenítéseket, interaktív útmutatókat és a felhasználó által létrehozott információkat tartalmazó

tömegközlekedési navigációs rendszer; tömegközlekedési, navigációs, földrajzi, térkép- és utazási információk

lekérdezésére és megjelenítésére szolgáló interaktív közösségi számítógépes szoftverek; tömegközlekedési

információk, térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre (POI-k)

vonatkozó információk távközlési hálózatokra, mobiltelefonokra, navigációs eszközökre és egyéb mobil és kézi

eszközökre történő továbbítását lehetővé tevő interaktív közösségi számítógépes szoftverek; interaktív közösségi

számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti információcserét; számítógépek és

számítógép által működtetett rendszerek önvezető járművekhez, járművezetői támogatással ellátott járművekhez

és csatlakozó járművekhez, pilóta nélküli légiközlekedési eszközökhöz és drónokhoz; interaktív kijelzőket,

vezérlőrendszereket és vezérlőeszközöket, figyelmeztető rendszereket, összeköttetéseket, fedélzeti

számítógépeket és globális helymeghatározó rendszereket (GPS-eket) tartalmazó számítógépes hardver- és

szoftverplatformok járművekhez, csatlakozó járművekhez, önvezető és vezető nélküli járművekhez; többkamerás

rendszerek járművekhez; adat- vagy képátvitelt biztosító globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú

navigációs és irányítóeszközök, globális helymeghatározó rendszer (GPS) alapú nyomkövető eszközök, globális

helymeghatározó rendszer (GPS) alapú térkép-megjelenítő és útvonaltervező eszközök, videofelvevő és vezeték

nélküli kommunikációs hálózati eszközök járművekhez; számítógépes szoftveralkalmazások digitális virtuális

ügynökökhöz, prediktív rendszerekhez, gépi tanuláshoz, kognitív folyamatok automatizálásához,

mintafelismeréshez, karakterfelismeréshez, vizuális számítógépes alkalmazásokhoz, tudásvirtualizációhoz,

robotikához, drónokhoz és vezető nélküli járművekhez; számítógépes szoftver- és hardveralkalmazások járművek

automatikus irányításához; járművek automatikus irányítását, önálló irányítását, navigációját, járművezetői

támogatással működtetett járművek vezetését és járművek önvezetését szolgáló számítógépes szoftver- és

hardveralkalmazások; járműkövetés és járműfigyelés céljára szolgáló számítógépes szoftverekből és

számítógépes hardverekből, érzékelőkből, jeladókból, vevőkészülékekből és globális helymeghatározó műholdas

 vevőkészülékekből álló járműkövető eszközök.

 42    Online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz,

adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív
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informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása adatlekéréshez és adatelemzéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása adatbányászathoz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív

informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; információk keresése és lekérdezése

számítógép hálózatokban mások részére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető

szoftverek, alkalmazás-programozási interfész (API) szoftverek és szoftveralkalmazások (widget-ek) ideiglenes

használatának biztosítása gépi tanuláshoz, adatbányászathoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem

letölthető számítógépes látást biztosító szoftverek biztosítása digitális képek fogadásához, feldolgozásához,

elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez; online, nem letölthető számítógépes

szoftverfejlesztő készletek biztosítása; online, nem letölthető számítógépes szoftverfejlesztő készletek biztosítása

számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz, mesterséges intelligenciához, természetes

nyelvfeldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; online, nem letölthető számítógépes látást

biztosító szoftverek biztosítása, melyek mesterséges intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és

értelmezéséhez, hardverekhez való csatlakoztatáshoz, valamint a felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és

feldolgozásához; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek felhőalapú számítástechnikai

kapacitások és információtechnológiai (IT) szolgáltatások, számítástechnika, valamint felhőalapú

számítástechnika biztosítására szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű

szolgáltatások, melyek globális és helyi hálózaton keresztüli számítástechnikai szolgáltatások (computing)

használatára szolgáló szoftvereket tartalmaznak; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek

alkalmazások (applikációk) vállalati rendszerekkel és eszközökkel történő összekapcsolásához használatos

szoftverfejlesztő platformot tartalmaznak; szoftvertanácsadás és tájékoztatás biztosítása szoftverrel mint

szolgáltatással kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás (SaaS) jellegű szolgáltatások, melyek alacsony

válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatások biztosítására használatos szoftvereket

tartalmaznak; számítógépes szoftverszolgáltatások számítástechnikai kapacitások biztosításához

alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, melyek

alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatásokhoz, információtechnológiai (IT)

szolgáltatásokhoz, illetve globális és helyi hálózaton keresztül használatos számítástechnikai szolgáltatásokhoz

tartalmaznak szoftvereket; számítógépes szoftverszolgáltatások felhőalapú számítástechnikai kapacitások

biztosításához alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; szolgáltatások, melyek lehetővé teszik

alkalmazások (applikációk) online hálózaton keresztül történő alkalmazását; elemzéseket, gyorsítótárolóban való

rögzítést (caching), számításokat, valamint forgalom útvonalválasztását (traffic routing) biztosító szolgáltatások;

szolgáltatások biztonságos és megbízható számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes hardver és

szoftvertanácsadási szolgáltatások biztosítása felhőalapú környezet fejlesztésének területén, alkalmazások

különböző platformokon és csatlakoztatott eszközökön keresztüli integrálásával; számítógépes szolgáltatások,

nevezetesen számítógépes hálózatokon elérhető információk, weboldalak és források számítógépes hálózat alapú

indexeinek létrehozása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása tárgyak

internete (IoT) használatára alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; online, nem

letölthető számítógépes szoftverek biztosítása tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas eszközök

csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); konzultációs szolgáltatások

számítógépek és vezeték nélküli számítástechnikai szolgáltatások területén; számítógépes hálózatkezelési

szolgáltatások, nevezetesen hálózati rendszerek megfigyelése műszaki célokra; internetes tárhely szolgáltatás

digitális tartalom számára; számítógépes hálózatmegfigyelési szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása

a számítógépes hálózatok működtetésének terén; webes szoftverek testreszabása és számítógépes felhasználói

felületek tervezése mások számára; fejlesztési, tervezési és tanácsadási szolgáltatások számítógépekhez;

szabványok tervezése és fejlesztése mások számára számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek és

távközlési felszerelések tervezése és megvalósítása terén; számítógépes projektmenedzsmenttel kapcsolatos

információk biztosítása vevőknek és szakembereknek; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása globális

helymeghatározó rendszer (GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és
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terjesztéséhez; online, nem letölthető szoftverek biztosítása, mely szoftverek közúti, földrajzi, térkép-,

tömegközlekedésre, tömegközlekedési járatokra, tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó információkat,

tömegközlekedési menetrendeket és indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat

tartalmaznak; online, nem letölthető navigációs szoftverek biztosítása útvonalak kiszámítására és megjelenítésére,

valamint tömegközlekedési navigációs rendszer, térkép és utazási információk megosztására; online, nem

letölthető számítógépes szoftverek biztosítása, mely szoftverek lehetővé teszik tömegközlekedési információk,

térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre (POI-k) vonatkozó információk

megosztását; interaktív közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti

információcserét; online szoftver mint szolgáltatás biztosítása járművek automatikus irányításához, önálló

irányításához, navigációjához, járművezetői támogatással működtetett járművek vezetéséhez és járművek

 önvezetéséhez.

 ( 210 ) M 20 02868

 ( 220 ) 2020.09.25.

 ( 731 )  Mol Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Műkődő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 versenyek.

 ( 210 ) M 20 02883

 ( 220 ) 2020.09.28.

 ( 731 )  Net Mobilitás Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02902

 ( 220 ) 2020.09.24.

 ( 731 )  Orange Cube Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Építészeti tervek; nyomtatott tervrajzok; építészeti makettek; művészeti alkotások és szobrocskák papírból

 és kartonból, építészmodellek.

 35    Reklámkiadványok tervezése; szórólapok tervezése; reklámlogók tervezése; reklámeszközök tervezése és

 formatervezése; reklámszolgáltatások építészeknek.

 37    Építési menedzsment; építési szolgáltatások; lakóingatlanok építése; galériák építése; épületek építése;

épületalapok építése; tetők építése; válaszfalak építése; üzletek építése; uszodakomplexumok építése; iskolák

építése; konyhák építése; falépcsők építése; díszletek építése; sportarénák építése; istállók építése; uszodák

építése; magánlakások építése; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; föld alatti építés;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés); helyszínek előkészítése (építés); építési munka felügyelete;

ingatlanépítés; sportcélú komplexumok építése; acélszerkezetek építése épületekhez; verandák, télikertek építése;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 2. szám, 2021.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M150



irodák, irodaházak építése; kiállító standok építése; házak építése megrendelésre; egyedi épületek építése; üdülési

szálláshelyek építése; építési tárgyú információk; többlakásos épületek építése; építésfelügyelettel kapcsolatos

konzultáció; jótékonysági szolgáltatások nevezetesen építés; építés, építkezés és bontás; építési telkek kialakítása,

hasznosítása; építési munkálatok előregyártott házaknál; üzleti komplexumok építése; szabadidő-komplexumok

építése; kereskedelmi ingatlanok építése; pillérek, oszlopok építése; épületek építése megrendelésre; lakások

építése megrendelésre; építési területek előkészítése; építési tárgyú információk; oktatási épületek építése;

építészeti alkotások restaurálása; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; szálláshelyek belső kialakítása

(építés); földalatti építmények, szerkezetek építése; raktárak építése és javítása; oszlopos előtetők, védőtetők

építése; melegházak és üvegházak építése; melegházak és üvegházak építése (felállítás és üvegezés); légi

közlekedési infrastruktúra építése; állami, önkormányzati lakások építése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele;

vásári standok és üzletek építése; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; alapozással kapcsolatos

földalatti építési munkák; társasházak, apartmanházak, többlakásos épületek építése; építőmérnöki munkák

helyszíni építési felügyelete; épületek és más szerkezetek építése; egészségügyi célt szolgáló épületek építése;

napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; gyártó- és ipari épületek építése; intézményi célt

szolgáló épületek építése; épületek építésével kapcsolatos információs szolgáltatások; helyszíni projektirányítás

épületek építésével kapcsolatban; épületek építésével kapcsolatos online információszolgáltatás; kerti épületek

építése (felállítás és üvegezés); épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása; épületek és más szerkezetek

 építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 42    Építészeti tervezés; belsőépítészeti tervezés; építési tervkészítés; vizuális tervezés; fürdőszoba tervezés;

mérnöki tervezés; iparművészeti tervezés; pubok tervezése; épületek tervezése; épületbővítések tervezése; bárok

tervezése; klubok tervezése; üzlethelyiségek tervezése; redőnyök tervezése; emlékművek tervezése; éttermek

tervezése; irodabútorok tervezése; hajók tervezése; jégszobrok tervezése; névjegykártyák tervezése; irodák

tervezése és tervkészítése; építészeti projekt irányítása; építészeti tervezés várostervezéshez; beltéri dekoráció

tervezése; rácsos tartószerkezetek tervezése; egyedi tervezési szolgáltatások; iparművészeti tervezési

szolgáltatások; grafikus tervezési szolgáltatások; többemeletes irodatornyok tervezése; kiállítási standok

tervezése; ipari üzemek tervezése; lakóparkok, lakótelepek tervezése; tengeri járművek tervezése; irodai terek

tervezése; ipari létesítmények tervezése; szállodák, hotelek tervezése; térszerkezetes építmények tervezése;

fürdőszoba-tervezési szolgáltatások; beltér tervezési szolgáltatások; épületek külsejének tervezése; szolgáltatások

klubok tervezéséhez; műszaki tervtanulmányok készítése; mérnöki tervezés és konzultáció; számítógéppel

támogatott grafikai tervezés; üveg és üvegtermékek tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai;

belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; videografikák számítógéppel támogatott tervezése;

tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; tervezési szolgáltatások bútorszövetekkel kapcsolatban;

éttermekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építésfelügyeleti szolgáltatások (felmérés); építési tervekkel,

projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások ideiglenes

szerkezetekhez; tervezési szolgáltatások nagyszilárdságú szerkezetekhez; sportlétesítmények tervezése és

kialakítása; konyhák tervezése és kialakítása; lakóparkok tervezése és kialakítása; promóciós anyagok grafikus

tervezése; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció;

üzletberendezési tervezéssel kapcsolatos tanácsadás; építészeti szolgáltatások irodaépületek tervezéséhez;

építészeti szolgáltatások bevásárlóközpontok tervezéséhez; építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez;

építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kiskereskedelmi épületek

tervezéséhez; építészeti tervezés kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; grafikai tervezés internetes weboldalak

összeállításához; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési

szolgáltatások butikok számára; üzletek kirakataival kapcsolatos tervezési szolgáltatások; tetőfedőelemekkel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; iparművészi munkákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások; animációk és

speciális effektek tervezése; tervezési szolgáltatások boltok belsejével kapcsolatban; belsőépítészeti tervezési

szolgáltatások boltok számára; tervezési szolgáltatások irodák berendezésével kapcsolatban; tervekkel

kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányok készítése; díszletek tervezése televíziós műsorok számára;
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kiskereskedelmi helyiségek tervezése és kialakítása; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások tavak tervezésével

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások

akváriumok tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások futballpályák tervezésével kapcsolatban;

építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; belsőépítészeti tervező szolgáltatások,

információnyújtás és tanácsadás; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;

szaniter szerelvények felszerelésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; fürdők, fürdőkádak beszerelésével

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel

kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül; építészeti tervezési szolgáltatások a közlekedés és a szállítás

 területén; építészeti kutatás.

 ( 210 ) M 20 03028

 ( 220 ) 2020.10.09.

 ( 731 )  Hajdukné Márku Melinda Mária, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Kozmetikai szolgáltatások, kozmetikai kezelések, kozmetikai tetoválási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03044

 ( 220 ) 2020.10.12.

 ( 731 )  Első Alba Holding Kft., Cece (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Cecei Barbár

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok, árpabor [sör], citromos sör [shandy], komlókivonatok sör előállításához, malátacefre,

 malátasör, söralapú koktélok, sörbetek [italok], sörcefre, sörök.

 ( 210 ) M 20 03050

 ( 220 ) 2020.10.12.

 ( 731 )  Perényi Zoltán Gábor, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Genex

 ( 511 )   37    Légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03101

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NetPincér

 ( 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
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 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 ( 210 ) M 20 03102

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NetPincér GO

 ( 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.

 ( 210 ) M 20 03103

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai 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.

 ( 210 ) M 20 03105

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai 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.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 03106

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 03107

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai 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).

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 03108

 ( 220 ) 2020.10.15.

 ( 731 )  Delivery Hero Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolnai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 03128

 ( 220 ) 2020.10.18.

 ( 731 )  SBGK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PEGASUS 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.
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 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 03160

 ( 220 ) 2020.10.21.

 ( 731 )  Kovács Zsolt, Nagykáta (HU)

 ( 740 )  Dr. Ujvári Tamás Ügyvédi Iroda, dr. Ujvári Tamás, 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 03178

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Sabján Adrienn, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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
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jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 03211

 ( 220 ) 2020.10.27.

 ( 731 )  AutoBinck Shared Services Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek, szárazföldi közlekedési eszközök.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 20 03223

 ( 220 ) 2020.10.28.

 ( 731 )  Teleky Zoltán Gábor, Pogány (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03225

 ( 220 ) 2020.10.28.

 ( 731 )  Pepita.hu Zrt., Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségszolgálathoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók

szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az

úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuálls bemutatók előkészítése és

lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás (promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése eladási célokra;

bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;

kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és

lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; terermékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti merchandising

kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása. szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra;

kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

célú kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi, és reklámcélú

rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; virtuális kereskedelmi bemutatók

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 2. szám, 2021.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M156



online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést

magukban foglaló húségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; Harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsitése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák

útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző programok működtetése;

mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése réven; ügytélkapcsolat-kezelés; vásárlói

hűségprogramok szervezése, múködtetése és felügyelete; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós-

és/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok

terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsitése kuponok

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

promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése

reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketinges hirdetés, anyagok terjesztése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámminták

terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

termékminták, áruminták terjesztése; E-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás;

fogyasztói vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos

tanácsadói szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing-tanácsadás és

-szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártok részere; marketing tanácsadás;

marketingtanácsadás a közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; reklám- és marketing

konzultáció; sajtóreklámozási konzultáció; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület, idő és média

szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása

elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési

felület bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgóltatások nyújtása; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon;

weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló

hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása;

adásvételi szerződések keszítése harmadik felek számára; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árak

összehasonlítására épülő vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik

vállalkozás megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és

beszerzésére vonatkozó megállapodósok közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok

nyújtása árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; áruvásárlás

lebonyolítása harmadik feleknek; értékesítési adminisztráció; import és export szolgáltatások; jótállási igények

adminisztratív feldolgozása; jótállás, igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;

közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; megvásárolni szánt

termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online árösszehasonlítási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatósok adminisztratív feldolgozása és

megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési, szolgáltatások

megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítő, szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív

feldolgozása; számítógépesített készletrendelés; számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások; telefonon vagy

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek

eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív

feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlót termékinformációk
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nyújtása az interneten; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; áruk leltározása; automatizált

adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállatása; kereskedelmi

információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített

összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó

szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház

működtetésével kapcsolatos adminisztráció webruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 webáruház működtetése mint kereskedelmi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 03226

 ( 220 ) 2020.10.28.

 ( 731 )  Pepita.hu Zrt., Szeghalom (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségszolgálathoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók

szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az

úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuálls bemutatók előkészítése és

lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás (promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése eladási célokra;

bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;

kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és

lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; terermékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti merchandising

kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása. szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra;

kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

célú kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi, és reklámcélú

rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; virtuális kereskedelmi bemutatók

online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést

magukban foglaló húségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; Harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsitése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák

útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönző programok működtetése;

mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése réven; ügytélkapcsolat-kezelés; vásárlói

hűségprogramok szervezése, múködtetése és felügyelete; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós-

és/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok

terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsitése kuponok

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

promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése

reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketinges hirdetés, anyagok terjesztése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámminták

terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

termékminták, áruminták terjesztése; E-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás;
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fogyasztói vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos

tanácsadói szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing-tanácsadás és

-szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártok részere; marketing tanácsadás;

marketingtanácsadás a közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; reklám- és marketing

konzultáció; sajtóreklámozási konzultáció; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület, idő és média

szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása

elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési

felület bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgóltatások nyújtása; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon;

weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló

hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása;

adásvételi szerződések keszítése harmadik felek számára; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árak

összehasonlítására épülő vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik

vállalkozás megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és

beszerzésére vonatkozó megállapodósok közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok

nyújtása árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; áruvásárlás

lebonyolítása harmadik feleknek; értékesítési adminisztráció; import és export szolgáltatások; jótállási igények

adminisztratív feldolgozása; jótállás, igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;

közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; megvásárolni szánt

termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online árösszehasonlítási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatósok adminisztratív feldolgozása és

megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési, szolgáltatások

megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítő, szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív

feldolgozása; számítógépesített készletrendelés; számítógépesített on-line rendelési szolgáltatások; telefonon vagy

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek

eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív

feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlót termékinformációk

nyújtása az interneten; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; áruk leltározása; automatizált

adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállatása; kereskedelmi

információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített

összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó

szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház

működtetésével kapcsolatos adminisztráció webruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 webáruház működtetése mint kereskedelmi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 03229

 ( 220 ) 2020.10.29.

 ( 731 )  DIAMOND Quest Ltd., OMC Chambers, Road Town, Tortola (VG)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák; cigaretták; cigarettásdobozok; cigaretta filterek; cigarettaszipkák;

 cigarettapapír; cigarettatartók; szopókák cigarettaszipkákhoz; pipák; szivarkák; szivarok; hamutartók; öngyújtók.
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 ( 210 ) M 20 03231

 ( 220 ) 2020.10.28.

 ( 731 )  RiseFM Europe Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István, Budapest

 ( 541 ) NITEFORCE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 03232

 ( 220 ) 2020.10.28.

 ( 731 )  RiseFm Europe Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István, Budapest

 ( 541 ) NITERISE

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 03233

 ( 220 ) 2020.10.28.

 ( 731 )  Subert Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Fésűk és szivacsok.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 20 03245

 ( 220 ) 2020.10.29.

 ( 731 )  Saame Tools (Shanghai) Import & Export CO., LTD., Shanghai (CN)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Szerszámosládák fémből, üres; szerszámos dobozok fémből, üres; szorítókengyelek kábelekhez és csövekhez;

lakatok; fémgyűrűk, szorítópántok; kislétrák, kettes létrák fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből;

fémcsavarok; fémáruk; fémzárak járművekhez; illesztőbetétek, béléslemezek; széfek (fém vagy nem fém);

 levélszekrények fémből; szelepek fémből, nem géprészek; fémlétrák.

7    Fűrészlapok [géprészek]; elektromos kézifúrók; fúrókoronák [gépalkatrészek]; kefék [gépalkatrészek];

pengék [gépalkatrészek]; szerszámok [géprészek]; élezőkerekek, köszörűkövek [géprészek]; kések

[gépalkatrészek]; nem kézzel működtetett, kézi szerszámok; elektromos kések; fémfeldolgozó gépek;

 emelőszerkezetek [gépek]; ragasztópisztolyok, elektromos; termikus lándzsák, lángfúrók [gépek]; fűrészgépek.

8    Kézi csiszolóeszközök; csavarkulcsok [kéziszerszámok]; kalapácsok [kéziszerszámok]; fűrészek

[kéziszerszámok]; csipeszek, fogók; szobrászvésők; reszelők [kéziszerszámok]; vágóeszközök [kéziszerszámok];
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kézzel működtetett kéziszerszámok; nem elektromos csavarhúzók; kézi autóemelők; keretek kézifűrészekhez;

 emelők; ollók; kézzel működtetett pisztolyok masztix extrudálására.

9    Tolómérők, tolómércék; vonalzók [mérőeszközök]; védőszemüvegek sportoláshoz; védőeszközök személyek

balesetvédelmére; szintező műszerek; fejvédő eszközök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; térdpárnák, térdvédők

munkásoknak; védőöltözetek pilóták részére; balesetek elleni védőkesztyűk; ácsvonalzók, famérő lécek;

védőruházat baleset, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; szerszámbefogó- és vezető mérőműszerek;

 védőcipők baleset, sugárzás és tűz ellen.

 35    Árubemutatás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; import-export ügynökségek; értékesítési promóciós szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; piackutatás; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

 munkaerő-toborzás; számlakivonatok összeállítása.

 ( 210 ) M 20 03250

 ( 220 ) 2020.10.29.

 ( 731 )  Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest (HU)

 ( 541 ) Ludovika Egyetemi Kiadó

 ( 511 )   41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 20 03258

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  Kovács Bálint, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Szoftverek programozása gépjárművek kulcsaihoz; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szoftverek programozása autókulcsokhoz; autókulcs szoftverek programozása; szoftverek programozása

gépjárművek indítókulcsaihoz; szoftveres adatmentés; autókulcsok adatállományának biztonsági mentése; adatok

elektronikai biztonsági másolatkészítő szolgáltatásai; biztonsági másolatot készítő számítógépes programok és

 berendezések biztosítása; szoftveres adatkinyerési szolgáltatások; biztonsági adatmentési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03288

 ( 220 ) 2020.11.03.

 ( 731 )  Magyar Labdarúgó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kósik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ria2 (Ria a négyzeten)

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 03290

 ( 220 ) 2020.11.03.

 ( 731 )  Konrády Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) BARRIO

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre árusító éttermek; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvitelre árusított ételek szolgáltatása;

elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel

előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;

ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és
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italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;

ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés megrendelésre; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások

étel elvitelre árusításához; grilléttermek; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; koktélbárok; magán

vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; pizzériák; pultosszolgáltatások;

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 20 03305

 ( 220 ) 2020.11.04.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) VALEROSOLV

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 20 03316

 ( 220 ) 2020.11.04.

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Földes Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Sága Csirkefánk

 ( 511 )   29    Hús; baromfihús.

 ( 210 ) M 20 03317

 ( 220 ) 2020.11.04.

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  Földes Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Sága Csibefánk

 ( 511 )   29    Hús; baromfihús.

 ( 210 ) M 20 03325

 ( 220 ) 2020.11.05.

 ( 731 )  ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

 vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.

 5    Fertőtlenítők úszómedencékhez.

 ( 210 ) M 20 03326

 ( 220 ) 2020.11.05.
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 ( 731 )  Meat-Land 65 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Sebők M. Andrea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 210 ) M 20 03331

 ( 220 ) 2020.11.05.

 ( 731 )  Szalai Dóra, Vác (HU)

 Szalai Katalin Judit, Budapest (HU)

 Váry Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények; marcipán; pralinék; fagylaltok; canelé; macaron; sorbet-k.

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermek; kávéházak.

 ( 210 ) M 20 03384

 ( 220 ) 2020.11.10.

 ( 731 )  Vajer András, Verőce (HU)

 ( 740 )  Andrási & Hegedűs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Utazásszervezés, túraszervezés; túraszervezés és kivitelezés; városnéző túrák szervezése, lebonyolítása;

 kirándulások, egynapos utak és városnéző túrák szervezése; túrák szervezése és foglalása.

 ( 210 ) M 20 03385

 ( 220 ) 2020.11.10.

 ( 731 )  König László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 03393

 ( 220 ) 2020.11.11.

 ( 731 )  Pusztai Tünde Csilla, Cserkút (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Mária Ügyvédi Iroda, Pécs
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 20 03398

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  ExtremeSolar Kft., Göd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére

szolgáló készülékek és berendezések; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör

bekapcsolók; áramköri megszakítók: áramlásmérők, fogyasztásmérők: árammérők, ampermérők; áramtároló

rácsok elemekhez; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos

vezetékekhez; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; biztosíték huzalok; biztosítékok; csatlakozások elektromos

vezetékekhez; csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; elektromos elemek, akkumulátorok; elektromos aljzatok;

elektromos átalakítók; elektromos csatolások; elektromos érintkezők; elektromos induktorok; elektromos kábelek;

elektromos kollektorok; elektromos konverterek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,

veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus

jeladók; elosztódobozok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; felügyelő, ellenőrző berendezések,

elektromos; félvezetők; feszültségnövelő transzformátorok; határolók, limiterek [elektromosság];

huzalcsatlakozók [elektromosság]; integrált áramköri chipek; integrált áramkörök; inverterek, áramátalakítók

[elektromosság]; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; reduktorok

[elektromosság]; relék, elektromos; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; tranzisztorok [elektromos];

 túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók.

 35    Online reklámozás; vállalatok promóciója [reklámozás]; hirdetés és reklámozás; üzleti weboldalak

reklámozása; promóciós és reklámozási szolgáltatások: reklámozási, főként terméknépszerűsítő szolgáltatások;

marketing; videofelvételek készítése reklámozási célokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra];

reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; online weblapok

népszerűsítése, reklámozása és marketingje; napelemekkel, napelem rendszerekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelem online (webshop) és offline módon; reklámozás, hirdetés közösségi oldalakon keresztül;

 reklámozás, hirdetés social médián keresztül; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

  39    Csomagolási és szállítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03399

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Bearings Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Pneumatika tömlők, pneumatika csatlakozók, pneumatikai munkahengerek, pneumatikus szerszámok,

 kompresszorok, levegő előkészítők, hűtve szárítók kis és nagykereskedelme online (webshop) és offline módon.

 ( 210 ) M 20 03401

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Chocoland Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládék; édességek; trüffelek; töltött édességek; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;

 cukormentes édességek.

  35    Édességekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03402

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Egy Hangversenyteremért Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus kotta, letölthető; kompakt lemezek, CD-k [audio, videó]; műsoros zenei CD-k; audio CD

 lemezek; DVD-k;elektronikus könyvek; letölthető elektronikus könyvek; letölthető kiadványok, publikációk.

 16    Hirdetési kiadványok; kotta; kották, kottafüzetek; szórólapok; nyomtatott szórólapok; plakátok, falragaszok

 papírból vagy kartonból; műsorfüzetek; könyvek; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; kiadványok.

 41    Élő zeneműsorok szervezése, lebonyolítása; nem letölthető online elektronikus kidadványok rendelkezésre

 bocsátása a zene terén.

 ( 210 ) M 20 03404

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Dr. Matók Imre, Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   26    Kampány jelvények, kitűzők; kampányfigura.

 35    Reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámozás minden nyilvános kommunikációs

eszközön keresztül; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; reklám- és

marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online

kommunikációs hálózaton keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; marketingtanácsadás a közösségi média területén; üzleti információk

nyújtása a közösségi média területén; reklámozási és marketingszolgáltatások közösségi médián keresztül

biztosítva; médiakapcsolati szolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; promóciós

marketingszolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; hirdetés elektronikus médián, főként interneten

keresztül; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; áruk bemutatása kommunikációs
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médiában, kiskereskedelmi célokból; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; média- és

reklámtervek, - koncepciók készítése és megvalósítása; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban;

promóciós kampányok kidolgozása; hirdetési szolgáltatások; hirdetések elhelyezése; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetések

készítése és elhelyezése; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; interneten keresztül

biztosított hirdetési szolgáltatások; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online

 reklámozást; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül.

 ( 210 ) M 20 03407

 ( 220 ) 2020.11.11.

 ( 731 )  Universal Leasing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vejmelka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TESLOUNGE

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 03408

 ( 220 ) 2020.11.11.

 ( 731 )  Universal Leasing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vejmelka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 03409

 ( 220 ) 2020.11.11.

 ( 731 )  Universal Leasing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vejmelka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 03410

 ( 220 ) 2020.11.11.

 ( 731 )  Universal Leasing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vejmelka Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 03412

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Naár Csilla Katalin, Hercegkút (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Csillagom

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; bőröndök és szállító táskák; kártyatartó tárcák; piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; neszesszerek; bevásárlótáskák; pelenkázó táskák; irattartó tokok; hordozótokok, táskák; táskák,

kézitáskák; összehúzható szájú táskák; textil bevásárlótáskák; sporttáskák, tornazsákok; babahordozó hátizsák;

 babahordozó kenguruk.

 ( 210 ) M 20 03413

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Naár Csilla Katalin, Hercegkút (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; bőröndök és szállító táskák; kártyatartó tárcák; piperecikkek szállítására szolgáló

tisztasági táskák; neszesszerek; bevásárlótáskák; pelenkázó táskák; irattartó tokok; hordozótokok, táskák; táskák,

kézitáskák; összehúzható szájú táskák; textil bevásárlótáskák; sporttáskák, tornazsákok; babahordozó hátizsák;

 babahordozó kenguruk.

 ( 210 ) M 20 03416

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 20 03417

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Yesorno Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kalena

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek: ékszerek értékesítése online kereskedelem útján; webáruház.

 ( 210 ) M 20 03418

 ( 220 ) 2020.11.12.
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 ( 731 )  Yesorno Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, ékszerek értékesítése online kereskedelem útján, webáruház.

 ( 210 ) M 20 03420

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  Aktív Tours Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 03422

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  CONTINENTAL TRAVEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 03424

 ( 220 ) 2020.11.12.

 ( 731 )  CONTINENTAL TRAVEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

 ( 210 ) M 20 03469

 ( 220 ) 2020.11.13.

 ( 731 )  Greenturf Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Minden pályán otthon vagyunk!

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

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

 gázfúrás.

 ( 210 ) M 20 03475

 ( 220 ) 2020.11.16.

 ( 731 )  Testem-Lelkem Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  dr. Szendrő-Németh Tamás, Szombathely
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( 546 )

 ( 511 )   28    Fitnesz gépek.

 41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

 sportlétesítmények üzemeltetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés].

 ( 210 ) M 20 03531

 ( 220 ) 2020.11.19.

 ( 731 )  Virgin Electronics Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) szitakötő

 ( 511 )  9    Kamerák; biztonság kamerák.

 ( 210 ) M 20 03535

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03536

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03537

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03538

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03539

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03540

 ( 220 ) 2020.11.20.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03541

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03542

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03543

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03544

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03545

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03546

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03547

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03548

 ( 220 ) 2020.11.20.

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

  ( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03572

 ( 220 ) 2020.11.20.

 ( 731 )  Rozmán Csaba, Budapest (HU)

 ( 541 ) Pénzügyi Dzsinn

 ( 511 )   36    Jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; biztosítás.

 ( 210 ) M 20 03573

 ( 220 ) 2020.11.20.

 ( 731 )  TABAK Team Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és

bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése

és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kiállítások és

kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra;

kiállítások szervezése reklámozási célokra; kiállítások szervezése üzleti célokra; üzleti célú vásárok és kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra.

 ( 210 ) M 20 03576

 ( 220 ) 2020.11.20.

 ( 731 )  Várdai-Sverteczki Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 541 ) KNOT.AT.ALL

 ( 511 )   27    Kézzel készített falidíszek nem textilanyagból.

 ( 210 ) M 20 03724

 ( 220 ) 2020.12.04.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 20 03868

 ( 220 ) 2020.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) NITESOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 20 03869
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 ( 220 ) 2020.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) AZELEAL

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 20 03870

 ( 220 ) 2020.12.16.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 ) ASELOSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

A rovat 90 darab közlést tartalmaz.
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