
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  231.587

 ( 151 )  2020.06.05.

 ( 210 )  M 18 00858

 ( 220 )  2018.03.20.

 ( 732 )  MOHAnet Mobilsystems Műszaki-Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bőgős Péter, Budapest

 ( 541 )  monifone

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; áramlásmérők, fogyasztásmérők; audio interfészek; audiovizuális

vevőkészülékek; barométerek; bélyegzőórák (időregisztráló eszközök); betörésgátló riasztókészülékek;

cukortartalommérők; csatlakozások elektromosvezetékekhez; csatolók (adatfeldolgozó berendezés); digitális

jelek; digitális meteorológiai állomások; elektromos kommutációs készülékek; elektronikus belépés-ellenőrzési

rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus jeladók; fekete dobozok

(adatrögzítők); felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; fordulatszám mérők; frekvenciamérők; füstjelző

berendezések; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelzőkészülékek;

gyorsulásmérők; hangátvitelre szolgáló készülékek; hő- és nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati

használatra; időregisztráló készülékek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös érzékelők; integrált áramköri

chipek; ipariműveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; kazánvezérlő eszközök;

kilométerszámlálók járművekhez; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; központi feldolgozó egységek;

levegő elemzésére szolgáló készülékek; lopásgátló berendezések, elektromos; magasságmérők (altiméterek);

mágneses kódolók; mágneses személyazonosító kártyák; megfigyelő műszerek; mennyiségjelzők; mércék,

mértékek, mérőműszerek; mérőeszközök, mértékek; mérőkészülékek, elektromos meteorológiai műszerek;

mobiltelefonok; modemek; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; navigációs

eszközök; nedvességmérők, higrométerek; mérőműszerek (1);mérőműszerek (2); nyomásmérő eszközök (1);

nyomásmérő eszközök (2); optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; pénzérmével működtetett

szerkezetek; pénzszámláló és -válogató gépek; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; relék, elektromos;

riasztók; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez; sebességmérő műszerek (fényképészet); súlymérő

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

szabályozó berendezések, elektromos; számítógépes hardver; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; számlálók, mérőműszerek; szélmérők,

anemométerek; szkennerek (adatfeldolgozó eszközök); szolenoid szelepek (elektromágneses kapcsolók);

tachométerek; távadók, transzmitterek(távközlés) (1); távadók, transzmitterek (távközlés)(2); távirányító

készülékek; távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; telefonok; tűzjelző

készülékek; üzemanyagszint mérők; vákuummérök; variométerek; vezérlőpanelek (elektromosság); vezeték

nélküli telefonok; vízmérők, hidrométerek; vizszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; fotométerek;

 fotométerek; integrált áramkörök; integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3).

 38    Mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádiós kommunikáció;

 telekommunikációs csatlakozások biztosítása egyglobális számítógépes hálózathoz; üzenetek küldése.

 42    Kalibrálás (mérés); kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési

szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; minőségellenőrzés; számítógépes rendszerek távfelügyelete

(monitoring); számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése, bérbeadása; számítógép-programozás szerver hosting,

 szerver bérlés; szoftver mintszolgáltatás (SaaS); szoftvertervezés; szoftvertelepítés.

 45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; lakásfelügyelet, házfelügyelet;

 őrző-védő szolgáltatások; tűzjelző készülékek kölcsönzése.

 ( 111 )  232.621
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 ( 151 )  2020.11.02.

 ( 210 )  M 18 00468

 ( 220 )  2018.02.15.

 ( 732 )  Csernus István, Nyírpazony (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter egyéni ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  232.744

 ( 151 )  2020.11.10.

 ( 210 )  M 19 03192

 ( 220 )  2019.10.16.

 ( 732 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Budapest 62

 ( 541 )  BONITA

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  232.897

 ( 151 )  2020.11.23.

 ( 210 )  M 19 00432

 ( 220 )  2019.02.12.

 ( 732 )  Zelcsényi Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábry György, Budapest

 ( 541 )  UB

 ( 511 )  41    Élő sportesemények lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása;

formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával

kapcsolatos szolgáltatások; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; létesítmények biztosítása sport

rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása

sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sport klubok részére; létesítmények rendelkezésre bocsátása

sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; online hírlevelek biztosítása

sportszórakoztatás területén; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek;

sporteredmények szolgáltatása; sportbíróskodás; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportedzői

tevékenység; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;

sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sporteseményekkel kapcsolatos fogadás
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[handicap fogadás]; sportfogadási szolgáltatások; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások;

sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvényekhez

kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttevékenységek;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek

 és sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése.

 ( 111 )  232.951

 ( 151 )  2021.01.18.

 ( 210 )  M 20 01354

 ( 220 )  2020.05.19.

 ( 732 )  Magyar Ár-Érték Arány Kutató Egyesület, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek

 számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők, gyermekruházat.

 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; 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.

 31    Nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő

 növények és virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

 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.

 ( 111 )  232.952

 ( 151 )  2020.11.27.

 ( 210 )  M 19 00380

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  money.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tolnay Mihály, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések; pénzügyi információk

nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetési hitelnyújtás;

takarékpénztárak; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel

 hitelezése; zálogkölcsönzés; pénzügyi közvetítés; biztosítás közvetítés; hitelközvetítés; jelzáloghitel közvetítés.

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

elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;

 összehasonlító kalkulátor szoftver üzemeltetés.

 ( 111 )  232.955

 ( 151 )  2020.11.27.

 ( 210 )  M 19 03795

 ( 220 )  2019.12.14.

 ( 732 )  Futás Levente Szabolcs, Viss (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló

 anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  232.956

 ( 151 )  2020.11.27.

 ( 210 )  M 20 01348

 ( 220 )  2020.05.19.

 ( 732 )  R-Ing Ingatlanhasznosítási Korlátolt Felelősségű Társaság, Visegrád (HU)

 ( 740 )  Mayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Royal Club Hotel

 ( 511 )   41    Szabadidős szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek.

 43    Vendéglátás; ideiglenes szállásadás; szállodai szolgáltatások; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes

 iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; konferenciatermek biztosítása.

 ( 111 )  232.957

 ( 151 )  2020.11.27.

 ( 210 )  M 20 01343

 ( 220 )  2020.05.18.

 ( 732 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 ( 111 )  232.959

 ( 151 )  2020.11.27.

 ( 210 )  M 20 01359
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 ( 220 )  2020.05.20.

 ( 732 )  Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd, Budapest

 ( 541 )  Friends of Hungary

 ( 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.

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

 ( 111 )  232.960

 ( 151 )  2020.11.27.

 ( 210 )  M 20 01363

 ( 220 )  2020.05.20.

 ( 732 )  Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd, 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; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

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

 ( 111 )  232.961

 ( 151 )  2020.11.27.

 ( 210 )  M 20 01362

 ( 220 )  2020.05.20.

 ( 732 )  Magyarország Barátai Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd, Budapest

 ( 541 )  Magyarország Barátai

 ( 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.

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

 ( 111 )  232.962

 ( 151 )  2020.11.27.

 ( 210 )  M 20 01352

 ( 220 )  2020.05.19.

 ( 732 )  Hotel Golf Kft., Bükfürdő (HU)

 ( 541 )  Greenfield hotel

 ( 511 )   43    Szállodai szolgáltatás.

 ( 111 )  232.963

 ( 151 )  2020.12.18.

 ( 210 )  M 20 01346

 ( 220 )  2020.05.18.
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 ( 732 )  Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.044

 ( 151 )  2020.12.07.

 ( 210 )  M 18 00530

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 )  Network4 Media Group S.Á.R.L., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

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

letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

 telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás, kivéve televíziós és filmgyártási szolgáltatások, valamint filmekkel kapcsolatos kiállítások,

valamint filmfesztivál szervezési szolgáltatások; audioberendezések kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások (szórakoztatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

kivéve filmművészeti kiállítások és fesztiválok; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri

 szolgáltatások; szinkronizálás.

 ( 111 )  233.045

 ( 151 )  2020.12.09.

 ( 210 )  M 18 00525

 ( 220 )  2018.02.20.

 ( 732 )  Network4 Media Group S.Á.R.L., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, hirdetési szolgáltatások; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

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

letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámfilmek készítése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

 telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; hírügynökségek; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Szórakoztatás, kivéve televíziós és filmgyártási szolgáltatások, valamint filmekkel kapcsolatos kiállítások,

valamint filmfesztivál szervezési szolgáltatások; audioberendezések kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai;

élő előadások bemutatása; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; klubszolgáltatások (szórakoztatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése,

kivéve filmművészeti kiállítások és fesztiválok; mozifilmek kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása; riporteri

 szolgáltatások; szinkronizálás.

 ( 111 )  233.062

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 01434

 ( 220 )  2020.05.25.

 ( 732 )  Gy. Gyüre György, Fényeslitke (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Gyógynövények fürdéshez; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra.

5    Gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövények; gyógynövények szárított vagy tartósított formában;

gyógynövényes készítmények gyógyászati használatra; gyógynövényes krémek gyógyászati célokra;

 gyógynövénykivonatok; gyógynövénykivonatok gyógyászati célokra; gyógynövények kivonatai.

 30    Feldolgozott gyógynövények; nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák; szárított

gyógynövények; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; tartósított gyógynövények; fűszernövények;

 fűszernövényeket tartalmazó marinádok, pácok; szárított fűszernövények kulináris célokra.

 31    Friss kerti gyógynövények; cserepes friss fűszernövények; friss bio fűszernövények; friss fűszernövények,

lágyszárú növények; friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; friss konyhai fűszernövények; nyers
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 fűszernövények, lágyszárú növények; feldolgozatlan fűszernövények.

  41    Gyógynövényekkel kapcsolatos oktatás.

 ( 111 )  233.066

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 01616

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  Takács Hajnalka, Budaörs (HU)

 Bérczi Krisztina Csilla, Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  233.226

 ( 151 )  2021.01.06.

 ( 210 )  M 20 01621

 ( 220 )  2020.06.10.

 ( 732 )  Kulcspatikák Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki 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).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

gyógyászati segédeszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi

 információ és tanácsadás fogyasztóknak.

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

 vagy állatok részére; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  233.239

 ( 151 )  2021.01.06.

 ( 210 )  M 20 01980

 ( 220 )  2020.07.10.

 ( 732 )  Lakatos László, Budapest (HU)

  

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

 ( 111 )  233.260

 ( 151 )  2021.01.06.

 ( 210 )  M 19 02706

 ( 220 )  2019.09.06.

 ( 732 )  Ipartestületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JOGPONTOK

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

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

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; alternatív

vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi

szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; 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]; mediáció [közvetítői

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

 kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  233.277

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 02212

 ( 220 )  2020.07.29.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  REVEALUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.278

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 00866

 ( 220 )  2020.03.24.

 ( 732 )  Csörgő Zsófia, Debrecen (HU)

 Csörgő Tímea, Debrecen (HU)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  18    Nyakörvek állatoknak; nyakörvek házi kedvenceknek; állatorvosi információkat tartalmazó nyakörvek házi

 kedvenceknek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: nyakörvek állatoknak; a

következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: nyakörvek házi kedvenceknek; a

következő árukkal kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások: állatorvosi információkat tartalmazó

 nyakörvek házi kedvenceknek.
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 ( 111 )  233.279

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01191

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Dr. Kelemen István, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok.

 ( 111 )  233.280

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01908

 ( 220 )  2020.07.03.

 ( 732 )  Teremi Beatrix Mária, Üröm (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

kiegészülő társulattal; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing; díjátadókkal kapcsolatos

 marketing és reklám tevékenység; hirdetési- és reklámszolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes reklámozás.

 41    Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése; rekreációs, szabadidős

fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek

lebonyolítása; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-,

szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal összefüggő

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő

bírálói tevékenységek; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi,

tudományos és sport teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek,

valamint tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint

azzal összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és

ezzel összefüggő bírálói tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók,

kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai

 konferenciák szervezése.

 ( 111 )  233.281

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01906

 ( 220 )  2020.07.03.

 ( 732 )  Radics Tibor, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; éjszakai klubok; klubszolgáltatások [diszkó]; szórakoztató klubok

 szolgáltatásai; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  233.282

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01905

 ( 220 )  2020.07.02.

 ( 732 )  Fullspektrum Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott folyóiratok, magazinok.

  41    Elektronikus magazinok kiadása.

 ( 111 )  233.283

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01731

 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  EGAL FOOD Kereskedelmi Kft., Orosháza (HU)

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

 ( 541 )  GOURLAND

 ( 511 )   29    Feldolgozott baromfi termékek; kacsamáj, libamáj készítmények; kacsamáj, libamáj konzervek.

 ( 111 )  233.284

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01725

 ( 220 )  2020.06.18.

 ( 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; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; 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

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások;

ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;
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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 )  233.285

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01724

 ( 220 )  2020.06.18.

 ( 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; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; 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

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 )  233.286

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01730
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 ( 220 )  2020.06.19.

 ( 732 )  Lőrincz Ágnes, Nagyréde (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Aromatikus anyagok (esszenciaolajok); esszenciális olajok; éterikus esszenciák; gyógynövénykivonatok

kozmetikai célra; illatszer készítmények; illóolajok, mint ételízesítők; ízesítő, aromák italokhoz (illóolajok);

ízesítők, aromák süteményekhez (illóolajok); kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; nem

 gyógyhatású folyadékok, oldatok; olajok kozmetikai célokra, olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümök.

 ( 111 )  233.288

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 00709

 ( 220 )  2020.03.04.

 ( 732 )  Vital Assist Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh- Bihary- B.Szabó- Jean- Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vital Assist

 ( 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).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

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

 gázfúrás.

 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.

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

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

 ( 111 )  233.291

 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 20 02027

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  PERLA-X Kft., Kerekharaszt (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémdobozok kertészeti célokra; fémkeretes üvegburák kertészeti felhasználásra; (bilincsek, dróthálók,

 drótkötelek).

7    Kertészeti eszközök [gépek]; szórólándzsák mint kertészeti eszközök; szóróhengerek, permetezőhengerek

 mint kertészeti eszközök; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és berendezések.

8    Gyomirtó eszközök [kéziszerszámok]; gyomláló villák [kéziszerszámok]; mezőgazdasági, kertészeti és
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 tájrendező szerszámok.

 11    Automata öntözőberendezések kertészeti használatra; automata permetezőrendszerek kertészeti célokra;

 kertészeti automata permetezőrendszerek; locsológépek kertészeti öntözéshez; öntöző kertészeti berendezések.

 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.

 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.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

 ( 111 )  233.292

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 01307

 ( 220 )  2020.05.14.

 ( 732 )  Danubiana Kft., Bonyhád (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CRAZY ANIMALS

 ( 511 )   33    Borok, pezsgőborok.

 ( 111 )  233.295

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 02213

 ( 220 )  2020.07.29.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  ORIVEAL

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.296

 ( 151 )  2021.01.07.

 ( 210 )  M 20 02211

 ( 220 )  2020.07.29.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  REVEASOL

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.301

 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 20 01842

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC, Sharjah (AE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  QUANTA

 ( 511 )  30    Csokoládé; kekszek; süteménytészta; sütemény; fagylaltok és jégkrémek; mogyorókrémek;

 csokoládékrémek; gabonaszeletek; fagylalt desszertek, jégkrémek; kandiscukor.

 ( 111 )  233.302

 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 20 02131

 ( 220 )  2020.07.24.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  REVERSOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.303

 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 20 02136

 ( 220 )  2020.07.24.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  NIDILION

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.304

 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 20 02134

 ( 220 )  2020.07.24.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  SAVIOLUS

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.305

 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 20 02137

 ( 220 )  2020.07.24.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  ALBALIVA

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.307
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 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 19 02096

 ( 220 )  2019.07.03.

 ( 732 )  L3Harris Technologies, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Melbourne, Florida (US)

 ( 300 )  88/488,204 2019.06.25. US

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardver; repülőgép fedélzeti hangrögzítők és repülési adatrögzítők; repülési-paraméter

adatrögzítők és adattovábbítók; félvezetők; rádiófrekvenciás kapcsolók; radardetektorok; berepülőpilóták és

tesztelők repülés-szimulációra használt számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; számítógépes szoftver

repülőgép-szimulációhoz; telefonos adó; telekommunikációs hálózati csomópontok; telekommunikációs hálózati

csatlakozók; telekommunikációs hálózati vevők; telefonos hálózati interfész hardver; telefonos biztonsági vezérlő

hardver; telefonos multimédiás vezérlő hardver; számítógépes és kommunikációs hálózatokban és rendszerekben

használt telefonos kapcsolási, útválasztási és előfizetői interfész hardver; vezérlési és irányítási célokat szolgáló

számítógépes szoftver, műholdas kommunikáció területén; számítógépes szoftver adatbányászathoz, a stratégiai

és taktikai hírszerzés területén; számítógépes telemetria szoftver a műholdak, repülőgépek, rakéták, mozgó

felszíni-bázisú rendszerek és távirányítású fix telepítésű berendezések adatgyűjtéséhez és továbbításához;

számítógépes szoftverek adatgyűjtéshez és továbbításhoz röntgengépekben, mágneses érzékelő gépekben,

akusztikus érzékelő gépekben, kémiai nyomkövető gépekben; számítógépes szoftver valós idejű berendezések

vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver a röntgengépek vezérlésére és működtetésére; számítógépes

szoftver a mágneses érzékelő gépek vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver orvosi képalkotó gépek

vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver akusztikus érzékelő gépek vezérlésére és működtetésére;

számítógépes szoftver vegyi nyomkövető gépek vezérlésére és működtetésére; repülési navigációs vezérlők;

repülésbiztonsági felszerelések, nevezetesen, hangrögzítők és telemetriái rendszerek a légi járműveken történő

használatra; számítógépes szoftver repülőgép-karbantartási rendszerek vezérlésére és működtetésére a légi

járműveken; számítógépes szoftver a telemetriai szkennerek vezérlésére és működtetésére; behatolásjelző

rendszerek; számítógépes szoftver a harci pontozórendszerek, illetve képek vezérlésére és működtetésére;

számítógépes szoftver a légiforgalmi irányító rendszerek vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver a

monitorok, fényképezőgépek, valamint videokamerák vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver a

radar rendszerek vezérlésére és működtetésére; számítógépes szoftver a jármű-állapot megfigyelő rendszerek

vezérlésére és működtetésére; computer szoftverek helyzetképalkotó és bemutató rendszerekhez a

kommunikációs és adatátviteli kapcsolat ellenőrző rendszerek területén; telekommunikációs csatornaerősítők; a

telekommunikációban használatos frekvenciaszűrők; számítógépes hardver az elektronikus kulcs-információk

feldolgozásához, nevezetesen az elektronikus titkosítással és más biztonsági technológiákkal kapcsolatos

információk feldolgozása; rádiófrekvenciás limiterek; harmonikus generátorok; műholdas transzponderek;

transzponder vezérlők; biztonságos kommunikációs rendszerek, amelyek digitális processzorokból,

modulátorokból, antennákból, adókból, vevőkből, titkosító hardverekből és szoftverekből állnak a biztonsági

algoritmus-feldolgozó eszközök számára, melyek a légi, műholdas, földi, és tengeri bázisú információgyűjtéshez,

továbbításhoz és elemzéshez használhatók; kommunikációs rendszerek, amelyek telefonos és nagy sebességű

mikrohullámú rádió komponensekből, digitális processzorokból, számítógépes hardverből, valamint

algoritmusokat tartalmazó szoftverből állnak a biztonságos kommunikáció feldolgozására, a kommunikáció és az

információk vagy az adatok biztonságos továbbítására és fogadására; alrendszeri képességekkel rendelkező

fedélzeti műholdas berendezések, nevezetesen elektronikus modulok és áramköri kártyák az elektronikus adatok

digitális szilárdtest-rögzítéshez, a videó jelfeldolgozáshoz, kommunikációs jelfeldolgozáshoz és fordításhoz;

mikrohullámú eszközök, berendezések, termékek és komponensek, nevezetesen frekvencia-sugárzók,

frekvencia-konverterek, frekvencia-szintetizátorok, frekvencia-modulátorok, frekvenciaszűrők,

frekvencia-erősítők, passzív alkatrészek, mechanikus kapcsolók, vezeték nélküli frekvencia-felügyeleti rendszer;

rádiónavigációs berendezés, amely felvevő és mikrohullámú berendezésből áll, nevezetesen mikroprocesszorok,
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elektronikus kijelzők, digitális tárolóeszközök, rádióadók és vevőkészülékek, amelyek a következő képességeket

biztosítják: navigáció, jármű irányítás és -vezérlés, jármű jelzések és figyelmeztetések, adatok és telemetria

adatok gyűjtése; megfigyelő berendezések és eszközök, nevezetesen ISR (hírszerző, megfigyelő és felderítő)

alrendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert használnak annak érdekében, hogy biztosítsák

mintavétel készítését az elektromágneses spektrumról egy előírt frekvenciasávban, majd elemzéshez kinyerjék a

rendelkezésre álló információs tartalmat és felhasználják azokat katonai és polgári légi járművekben; elektronikus

érzékelők, melyek valós időben biztosítják az elektronikus adatok és információk gyűjtését; elektronikus

számítógépes hardverek és szoftverek, melyek lehetővé teszik a gyógyászati felvételek gyűjtését, nyomon

követését, elemzését, tárolását és bemutatását; hardverek, amelyek lehetővé teszik az analóg vagy digitális jelek

összekapcsolását a meglévő PSTN (nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vagy a globális információs hálózattal, és

lehetőséget biztosítanak ugyanazon jelek mobil kommunikációs rendszerbe juttatására; telefonos számítógépes

hardver, amely lehetővé teszi egy vezeték nélküli ún. "utolsó mérföld" létrehozását, nevezetesen vezeték nélküli

rádiós kapcsolatokat a központi forrás és a célállomás között, ahol a telefon- és adatrendszer fixen rögzített

helyszíni vagy mobil műveleti képességgel rendelkezik; olyan számítógépes hardverekből álló kommunikációs

terminálok, amelyek multimédiás kommunikációs jelek létrehozását és összekapcsolását biztosítják, beleértve az

analóg, hang-, adat- és videojeleket, valamint lehetővé teszik a jelek összekapcsolását más kommunikációs

terminálokkal, vagy más hálózati csomópontokkal; rádió- és televízióadást továbbító rendszerek, amelyek adókat,

monitorokat, jelkeverőket, audió- és videojel enkódereket és dekódereket, valamint szerkesztő berendezéseket

tartalmaznak, azaz jelfeldolgozók; műholdas kommunikációhoz használatos adó- és vevőkészülékek;

számítógéppel működtetett hálózati rendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert tartalmaznak a

hálózatba kötött számítógépek közötti adatátvitelhez, valamint a számítógépek kezelésére és az említett hálózaton

történő adattovábbításra; számítógépekből és szoftverekből álló számítógépes információs rendszerek az adatok

feldolgozására, szövegszerkesztésre és az adatok megjelenítésére; digitális térképeket, száloptikai és vezetékes

adatbuszokat, memóriaeszközöket, az időjárási, taktikai, stratégiai és biztonsági adatok feldolgozását és

lekérdezését biztosító megjelenítő műszereket, repülőgép pilótafülke vezérlőket és adatkijelzőket tartalmazó

avionikai rendszerek; fázisos antennasor; adatfeldolgozókat és kijelzőket tartalmazó globális helymeghatározó

berendezés; a légiforgalmi irányítás kommunikációs rendszereiben használt számítógépes szoftverek és

hardverek, amelyek hang, adat és kép megjelenítésére, vezérlésére, kapcsolására, útválasztására és a légiforgalmi

információk fogadására szolgálnak; számítógépek és számítógépes szoftverek a képek átkonvertálására, valamint

adatok elemzésére, megjelenítésére és nyomtatására a két- és háromdimenziós kép-kinyerés, manipuláció,

megjelenítés és a földrajzi nyilvántartás területén; számítógépes hardvert és számítógépes szoftvert, valamint

titkosított adatbázisokat tartalmazó biztonságos számítógépes rendszerek, melyek mindegyike a számítógépes

hálózat biztonsági és hozzáférés vezérléséhez, valamint az abban foglalt információknak, vagyis a légi forgalom

nyomon követése és a titkosított üzenetek pilótákhoz történő továbbítására használatos; számítógépes hardvert és

számítógépes szoftvert, valamint titkosított adatbázisokat tartalmazó biztonságos számítógépes rendszerek,

amelyek mindegyike számítógépes hálózatok védettségének és hozzáférésének, valamint az azokban tárolt

információ védettségének biztosítására és ellenőrzésére használatos olyan szolgáltatást támogató áru, mint

nevezetesen a légi forgalom és titkosított üzeneteknek a légi adatbázisba történő továbbításának nyomon

követése, fájlküldés, és adatbázisok hálózati összekapcsolása és repülőgép adatátviteli menedzsment;

számítógépeket és szoftvert tartalmazó repülőgép-menedzsment rendszer adatbázis-kezeléshez, valamint a légi

járművek és repülőgépek üzemeltetési információinak cseréjéhez; televíziós jelfeldolgozó processzorok,

nevezetesen, elektronikus kijelzőpanelek a jelek megjelenítéséhez, jel-kiértékelő terminálok melyek elsősorban

egyedi jel-analizáló hardverből, integrált kijelzőkből és szoftveres analizátorokból állnak, melyek ipari szabványú

számítógépeken és monitorokon futnak az analóg és digitális jelek minőségének kiértékelése érdekében,

médiaelemző szerverek a digitális médiatartalom minőségének ellenőrzése céljából, jel-interfész modulok, kézi

jel-analizátorok, optikai jel-analizátorok, a sugárzott jelek megfigyelésére szolgáló teszt áramkörök és videó

monitoring eszközök, nevezetesen szoftver alapú videó monitoring eszközök, vagyis a médiatartalom

hangerejének folyamatos ellenőrzését és naplózását biztosító számítógépes szoftver; időzítő referencia

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M196



generátorok, nevezetesen idő referencia jelgenerátorok a műsorszóró rendszer időzítő- és tesztjei generálásához;

hardver és számítógépes szoftver televíziós produkciókhoz, utómunkákhoz és közvetítésekhez, nevezetesen

demodulátorok, digitális tartalomszolgáltató rendszerek, úgymint dinamikus elektronikus kijelzők és

számítógépes hálózati szerverek, valamint a dinamikus elektronikus kijelzők, elosztóerősítők, audió/videó

szerkesztők kezeléséhez és vezérléséhez használt számítógépes szoftver, nevezetesen, számítógépes

munkaállomások melyek hang- és videoanyag szerkesztésére alkalmas számítógépes szoftverekkel vannak

ellátva, számítógépes hardver és számítógépes szoftver amelyeket egységet képezve forgalmaznak a karakterek és

grafikák előállításához, számítógépes szoftver vizuális effektek előállításához, számítógépes hardverek és

számítógépes szoftverek melyeket egységet képezve forgalmaznak a márkajelzések létrehozásához és élő adásba

történő beillesztéséhez, vészhelyzeti riasztó modulok, nevezetesen, számítógépes elektronikus modulok és

kapcsolódó számítógépes szoftverek a nyilvános vészhelyzeti üzenetek közvetítésének megvalósításához,

száloptikai jelátvitel, elektronikus vezérlőpultok audió- és videójelek vezérléséhez, audió- és videójel

kompresszorok, valamint audió- és videójel dekompresszorok, multiplexerek és de-multiplexerek,

multiviewer-ek, számítógépes hálózat-monitoring és vezérlőszoftver alkalmazások, elektronikus hálózati

vezérlőpanelek, audió-, videó- és adat vevők, illetve dekóderek, elektronikus útválasztó kapcsolók audió- és

videójelekhez, videószerverek, videós számítógépes hálózatok, NTP időzítő modulok melyek elsősorban

számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak az NTP időzítés végrehajtásához, órajel időzítők,

jelátviteli modulok, audió/videó szinkronizáló és időzítés-kezelők melyek elsősorban nagy pontosságú

órajel-generátor áramkörökből állnak a hang, és a videó szinkronizálásához, sugárzott jel hitelesítők,

számítógépes szoftver időkód-jelzők létrehozására és megjelenítésére, fel/le irányú jelfrekvencia-átalakítók,

jelformátum kereszt-konverterek melyek mind a média- mind a szórakoztatóiparban használhatóak;

műsorközvetítő műveleti szoftver reklámozási, értékesítési, forgalommal kapcsolatos és számlázási,

automatizálási, digitális eszközkezelési, programozási és jogkezelési feladatok ellátására, nevezetesen

számítógépes szoftverek vásárlási, értékesítési, ütemezési, kutatási, készletgazdálkodási, gyártás követési és

számviteli folyamatainak kezelésére, felügyeletére és automatizálására reklámozáshoz, illetve általános tartalmak

a média és szórakoztató ipar számára; számítógépes szoftver a televízió és rádiójelek kapcsolására szolgáló

rendszerek vezérlésére és felügyeletére; számítógépes szoftver a digitális média anyagok létrehozásának,

mozgatásának, elhelyezésének, archiválásának, visszakeresésének és használatának kezelésére, felügyeletére és

automatizálására; üzleti folyamatirányító és üzenetkezelő szoftver a média- és szórakoztatóiparban használt

emberi és automatizált munkafolyamatok, valamint a több rendszeres kommunikáció kezelésére és ellenőrzésére;

hálózati menedzsment központok, melyek elsősorban mobil és hordozható rádiókból állnak, valamint elektromos

bázisállomás-vezérlőket, elektromos kommunikációs vezérlőket és elektromos hálózati vezérlőket tartalmaznak;

mobil és nem mobil kétirányú kommunikációs rádiók; hordozható kétirányú kommunikációs rádiók;

számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a hozzájuk tartozó számítógépes szoftverekből álló rádiós

hálózati átjárók hang- és adatkommunikációhoz; internet-protokoll alapú hálózatok, amelyek számítógépes

hardvereket és számítógépes szoftvereket tartalmaznak interoperábilis kommunikációhoz; távközlési

berendezések, nevezetesen, hordozható kommunikációs rádiókból álló, közszolgálati és ipari alkalmazásokra

szolgáló rádió-kommunikációs rendszerek, elektromos bázisállomás-vezérlők, elektromos kommunikációs

vezérlők és áramköri kapcsolók; vezérlőberendezés a kétirányú mobil és kétirányú vezetékes rádiókhoz,

nevezetesen, bázisállomás-berendezések a vezetékes és mobilhálózatokhoz, illetve kommunikációhoz, cella

állomások melyek elsősorban elektronikus hardverből, számítógépes szoftverből, antennából és bázisállomásból,

továbbá vezérlőállomások, melyek elsősorban rádiós hardverekből és a kapcsolódó számítógépes szoftverekből

állnak, asztali vezérlő állomások, melyek elsősorban rádiókból, rádiókészülékekből és kapcsolódó számítógépes

szoftverekből, diszpécser és konzol hardverekből állnak, nevezetesen diszpécser-konzol és szoftver a vészhelyzeti

és nem vészhelyzeti kommunikáció végrehajtásához, valamint a biztonsági személyzet és eszközeik irányításához

és ellenőrzéséhez, site management, számítógép hardver és szoftver a kommunikációs rádiók és bázisállomások

kezelésére, valamint hálózat-felügyeleti számítógép hardver és szoftver a kommunikációs rádiók és

bázisállomások ellenőrzésére; rádiós adatátviteli rendszerek, melyek elsősorban mobil kommunikációs rádiókból
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állnak és ezen felül tartalmaznak még nem-mobil kommunikációs rádiókat, hordozható kommunikációs rádiókat,

bázisállomás vezérlőket, kommunikációs vezérlőket és hálózati vezérlőket is; kommunikációs rádiós hálózati

átjárók, melyek elsősorban számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a kapcsolódó számítógépes

szoftverből állnak, a hálózatok közötti átjárhatóság biztosítására; a műholdas kommunikációhoz használt, űrbe

telepíthető reflektorok; számítógépek, számítógépes szoftverek földrajzi magassági adatok feldolgozására a földi

magassági pontok ábrázolásával, a magassági pontoknak displayen és földrajzilag jegyzett háromdimenziós

nyomaton történő ábrázolása által; számítógépek és számítógépes szoftver térinformatikai képek, a képekből

származó termékek és más hírszerzői termékek menedzselésére, katalogizálására és visszakeresésére az

adatkatalógusok szinkronizálása révén, különböző tárolási helyeken; számítógépek és számítógépes szoftverek

hírszerzés mozgóképes anyagainak kezelésére, feldolgozására, kiaknázására és terjesztésére; számítógépek és

számítógépes szoftver a repülési útvonaltervezés prezentációinak kezelésére, feldolgozására, kihasználására és

terjesztésére a közforgalmi pilóták és légiforgalmi irányítók számára; hálózati kommunikációs rádiók; fedélzeti

kommunikációs terminálok, melyek elsősorban antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up

converterből, down converterből erősítőkből és felhasználói interfészekből állnak; földi kommunikációs

terminálok, melyek elsősorban antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converterből,

down converterből, erősítőkből és felhasználói interfészekből állnak; számítógépes információs rendszerek,

amelyek főleg számítógépekből és számítógépes szoftverekből állnak az adatok feldolgozására,

szövegszerkesztésre, és az adatok megjelenítésére a népszámlálási információs rendszerek, az egészségügyi

információs rendszerek, az intelligens villamosenergia-elosztó rendszerek, az időjárás jelentő és

időjárás-előrejelző rendszerek, valamint a környezetvédelmi jelentő és előrejelző rendszerek területén;

repüléstechnikai berendezések, nevezetesen videojel kompresszorok és dekompresszorok, tápegységek,

speciálisan az elektronikus készülékek felszereléséhez és összekapcsolásához kialakított rögzítőállványok, légi

jelfeldolgozók a hálózatok együttműködéséhez és célzáshoz a fegyverek számára, biztonsági hálózati kapcsolók,

számítógépes szoftverek hálózati protokollok által az elektronikus üzenetek és adatok cseréjének

megkönnyítésére, rádiófrekvenciás (RF) adatkapcsolatok fegyverekhez, UHF/VHF vezeték nélküli

adatkapcsolatok, beamformer elektronika, mely főként teljesítményerősítőkből áll, továbbá tartalmaz még

alacsony zajszintű erősítőket, fázisváltókat, késleltető egységeket, adó- és vételi kapcsolókat, elosztósorokat,

sorösszekötőket, frekvencia up-convertereket, frekvencia down-convertereket, sorvezérlőket és tápegységeket,

valamint vezérlőberendezéseket, antennavezérlő egységeket, helyzet- és irányjelző egységeket, adó/vevő

vezérlőegységeket, antenna pozícióvezérlőket és frekvencia-sávválasztó kapcsolókat; légiforgalmi irányító

kommunikációs rendszerek, melyek számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak az időjárási

adatok megjelenítésére, továbbítására, vezérlésére, kapcsolására, útválasztására és fogadására; kétirányú rádiók a

hang, adat, kép és videókommunikációhoz katonai és egyéb kormányzati szervek számára; kétirányú

kommunikációs rádiók, úgymint a több frekvenciasávon működő hang- és adatkommunikációs rádiók, melyek

lehetővé teszik a biztonsági személyzet és a készenléti egységek, mint például a bűnüldöző szervek, a mentők, a

tűzoltók és a katonai személyzet kölcsönös kommunikációját egymás között még akkor is, ha a saját, már

meglévő kommunikációs infrastruktúrájuk egyébként inkompatibilis lenne egymással; trönkölt rádiós

kommunikációs rendszerek a közszolgálati és ipari alkalmazásokhoz, úgymint cellás bázisállomások és mobil

rádió bázisállomások a kétirányú mobil és vezetékes rádiókhoz; hangszórók mobil kétirányú kommunikációs

rádiókhoz; hangszórók nem mobil kétirányú kommunikációs rádiókhoz; akkumulátor töltők kétirányú

kommunikációs rádiókhoz; internetprotokoll alapú kommunikációs hálózatok, melyek elsősorban számítógépes

hardverből és számítógépes szoftverből állnak az interoperábilis kommunikáció megvalósítására; kriptográfiai

modulok, nevezetesen elektronikus modulok beágyazott firmware-el, adat titkosításhoz; titkosító eszközök;

rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikációs adapterek, azaz hálózati interfész kártyák; rádiófrekvenciás

vezeték nélküli hálózati interfész kártyák működtetésére szolgáló szoftver; kommunikációs szoftver a

rádiófrekvenciás vezeték nélküli hálózati interfész kártyák helyi kommunikációs hálózathoz való

csatlakoztatására; rádiós hálózati átjárók, melyek elsősorban számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és

számítógépes szoftverekből állnak a hang- és adatkommunikáció területén; számítógépes szoftverek a
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légiforgalmi irányítás területén, nevezetesen a légiforgalmi irányító rendszerek teljesítményének ellenőrzésére

szolgáló számítógépes szoftverek felügyeletére, karbantartására, kezelésére, hibakeresésére és konfigurálására,

helymeghatározására, szoftverfrissítések és új verziók feltöltésére, hozzáférés-kontrollra, felhasználó definíció

 meghatározására, helyreállításra és diagnosztikai jelentésekre.

 35    Üzleti menedzsment tanácsadás és konzultáció a logisztikai távközlés területén; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére, a távközlési rendszerek és hálózatok üzemeltetéséhez; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére a távközlés terén, nevezetesen a távközlési hálózatok és kommunikációs

 összeköttetések üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatban.

 37    Műszaki konzultáció a helyhez kötött földi-bázisú létesítmények építésének [építészet] területén; műszaki

tanácsadás és segítségnyújtás a tengeralattjárók és hajók építésének, javításának és karbantartásának területén;

műszaki konzultáció a mobil és helyhez kötött földfelszíni létesítmények, műholdak és kapcsolódó számítógépes

információs rendszerek telepítésével, javításával és karbantartásával kapcsolatban; technikai konzultáció és

segítségnyújtás a számítógépes hardverek és rendszerek telepítésével kapcsolatos területeken; az

információ-technológiai és kommunikációs infrastruktúra korszerűsítésével kapcsolatos szolgáltatások,

nevezetesen informatikai és kommunikációs rendszerek számítógépes hardvereinek frissítése; távközlési

rendszerek karbantartói szolgáltatásai, nevezetesen rádió, televízió és digitális kommunikációs berendezések

 karbantartása mások számára.

 38    Műszaki konzultáció a műholdas kommunikáció és a kommunikációhoz kapcsolódó infokommunikációs

rendszerek, nevezetesen a műholdas átvitel útján történő kommunikáció, a mikrohullámú termékek, a telemetria

és műszerezés területén; konzultáció és technikai segítségnyújtás a biztonságos kommunikáció és a telemetria

 területén.

 42    Műszaki tanácsadás és segítségnyújtás az avionika területén; információs technológiákkal kapcsolatos

konzultáció a hajók és tengeralattjárók, a mobil, illetve helyhez kötött földi-bázisú létesítmények, a műholdak és a

kapcsolódó információs rendszerek, nevezetesen az információbiztonság, a kommunikáció, a mikrohullámú

termékek és a telemetria és a műszerhasználat területén; számítógépes rendszerek tervezése

szoftver-integrációhoz, karbantartáshoz és felhasználói információs szolgáltatásokhoz, a működtetést biztosító

rendszerek szoftveres-integrációjához, karbantartási és tervezési folyamatokat támogató szolgáltatásokhoz és

létesítésükhöz, valamint felügyeleti támogatási szolgáltatások a műholdas ellenőrző hálózatok, a valós idejű

védelmi kommunikációs rendszerek és a valós idejű védelmi hírszerző rendszerek számára; számítógépes

rendszerek tervezése a műhold fellövések, a telepített kommunikációs rendszerek és a telepített hírszerző

rendszerek mérnöki támogatására; konzultáció és technikai segítségnyújtás a számítógépes hardver és szoftver

termékek testreszabásával kapcsolatban; konzultáció és technikai segítségnyújtás a számítógépes program

menedzsment szolgáltatásokkal, a számítógépes szolgáltatásokkal, valamint mások vezeték nélküli hírközlő

hálózatainak kiépítésével és kezelésével, valamint a kommunikációs kapcsolatkezelési szolgáltatásokkal

kapcsolatban; műszaki segítségnyújtás és támogatás, azaz hibakeresés a számítógépes hardver- és

szoftverproblémák diagnosztizálásának és tesztelésének formájában; olyan interaktív weboldal biztosítása, mely

lehetővé teszi a felhasználók számára a stratégiai és taktikai jelfelderítési információs jelentésekhez való

hozzáférést, azok elérését, ellenőrzését és létrehozását; információ-technológiai és kommunikációs

infrastruktúra-migrációs szolgáltatások; telekommunikációs hálózatok és számítógépes hálózatok műszaki

tervezése és telepítése mások számára; műszaki támogatás nyújtása az adatközpontok, szerverek és

adatbázis-alkalmazások migrációjához; adat migrációs szolgáltatások; IT szoftveralkalmazások menedzsmentje,

vállalati szolgáltatások menedzselése, nevezetesen szoftveralkalmazások menedzselése, a hálózathoz, az

adatokhoz és az információhoz való hozzáférés korlátozása, az adatok és a számítógépes szoftverek karbantartása

a számítógépes biztonsággal kapcsolatban, illetve a számítógépes kockázatok megelőzése; számítógépes hardver

és szoftver tanácsadás; műszaki tanácsadás a távközlési technológia területén; műszaki tanácsadás az informatika

területén (IT); számítógépes szoftverek, informatikai (IT) integrációs szolgáltatások frissítése és karbantartása;

technikai támogatás, nevezetesen a számítógépes hálózati rendszerek felügyelete távoli hozzáféréssel; távoli

számítógépes hálózat műszaki felügyelete és a kapcsolódó szoftver-karbantartási szolgáltatások; informatikai (IT)
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rendszerek távfelügyelete mások részére; informatikai rendszerek (IT) tervezése, kivitelezése és üzemeltetése;

számítógépes hardver- és szoftvertervezés; számítógépes hálózat tervezése mások számára; információ biztosítási

szolgáltatások az információs rendszerek és mások kritikus üzleti adatai titkosságának, integritásának és

használhatóságának megőrzésére, nevezetesen biztonságos kommunikációs rendszerek és információs hálózatok

tervezése, telepítése és működtetése mások információs rendszereinek és kritikus üzleti adataik titkosságának,

integritásának és használhatóságának megőrzése érdekében; rádió-, televízió- és digitális kommunikációs

berendezések tervezése mások számára; telefonrendszerek, kommunikációs rendszerek, valamint információs

 kijelző rendszerek tervezése és integrálása.

 45    Konzultáció és technikai segítségnyújtás az információ-biztonsági és hírszerzés-biztonsági szolgáltatások

területén, a biztonságos és nem biztonságos hang-, adat- és videokommunikációhoz, felhasználói

 engedélyezéshez, azonosításhoz és üzenet titkosításához.

 ( 111 )  233.308

 ( 151 )  2021.01.08.

 ( 210 )  M 20 02151

 ( 220 )  2020.07.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  233.309

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 00758

 ( 220 )  2020.03.06.

 ( 732 )  RE'LEM Elem és Akkumulátor Hulladékok 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; 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; 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 fagyasztott élelmiszerekhez; mentési

szolgáltatások (1); mentési szolgáltatások (2); műholdak fellövése mások számára; műszaki mentés

meghibásodott járművek részére; navigációs rendszerek bérbeadása; őrzött értékszállítás; palackozási
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szolgáltatások; páncélautós szállítás; 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);

termékek csomagolása (2); tolószékek kölcsönzése; traktorok bérbeadása; turistavízumok, útlevelek és utazási

okmányok beszerzése külföldre utazók számára; újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás]; újságkihordás,

kézbesítés; utaskísérés; utasszállítási szolgáltatások 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; hulladékok elszállítása;

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

felületbevonással; állatkitömés, taxidermia; állatok levágása; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok,

kelmék beszegése; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; aranybevonat készítése (1); aranybevonat

készítése (2); borok termelése mások javára; bőrfestés; bőrmegmunkálás; bőrök kikészítése; 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; hegesztési szolgáltatások; hímzés;

homokfúvási szolgáltatások; hulladék- és szemétégetés; hulladék- és szemét megsemmisítés; hulladék és szemét

újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok osztályozása; információ

anyagkezelésről; 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 üveg

csiszolása; 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 borkészítés terén; 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.
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 ( 111 )  233.311

 ( 151 )  2021.01.11.

 ( 210 )  M 20 01433

 ( 220 )  2020.05.25.

 ( 732 )  Tong Dan, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Fertőtlenítő készülékek, berendezések; légfertőtlenítők.

 ( 111 )  233.314

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 01921

 ( 220 )  2020.07.06.

 ( 732 )  Körmendi Roland, Tihany (HU)

 Kovács Norbert, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  ARi BARi

 ( 511 ) 9    Hangfelvételek; internetről letölthető digitális zene; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető

digitális zene; letölthető zenefájlok; letölthető zenei hangfelvételek; zenei videofelvételek; zenei felvételek

 sorozata.

  25    Nyomtatott pólók; baseball sapkák; kisgyermek ruházat.

 41    Élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei műsorok; élő zenei

koncertek; élő zenekari előadások; élő zeneműsorok; szórakoztató show-k készítése zenészek közreműködésével;

zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; tánc, zene és dráma

előadások tartása; zenés előadások; élő szórakoztatási szolgáltatások; koncertek mint szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése formájában;

szórakoztatás színházi előadások formájában; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; szórakoztató

 szolgáltatások gyerekek számára.

 ( 111 )  233.315

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 02108

 ( 220 )  2020.07.22.

 ( 732 )  V4 Unió CARent Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Autókölcsönzés; autóbuszkölcsönzés; autómegosztási szolgáltatások; elektronikusan tárolt adatok és

dokumentumok (fizikai) tárolása; hajók, csónakok kölcsönzése; járművek kölcsönzése és bérbeadása;

sofőrszolgáltatás; telekocsi-szolgáltatások; utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online

 alkalmazáson keresztül.

 ( 111 )  233.316

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 02106

 ( 220 )  2020.07.21.

 ( 732 )  Kis Gergely, Tiszaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  233.317

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 01923

 ( 220 )  2020.07.07.

 ( 732 )  WinterTrade Zrt., Szeged (HU)

 ( 541 )  DÉLIDŐ E-mentes egytálétel

 ( 511 )   29    Zöldséges készételek; készételek húsból.

 ( 111 )  233.318

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 02107

 ( 220 )  2020.07.22.

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

 ( 740 )  Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; jég

 [fagyott víz].

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  233.319

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 01904

 ( 220 )  2020.07.03.

 ( 732 )  Endodent Hungary Egészségügyi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stelzel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Betegápolási szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészek szolgáltatásai; gyógyszerészeti

 tanácsadás; orvosi klinikák szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  233.320

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 02091

 ( 220 )  2020.07.21.

 ( 732 )  One PR Tanácsadó Kft., Ercsi (HU)

 ( 740 )  Botos Viktor, Szentendre

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,
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optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

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 )  233.321

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 01912

 ( 220 )  2020.07.06.

 ( 732 )  Farnady Judit Erzsébet, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; műkönnyek.

9    Szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüvegek [optika]; szemüvegkeretek; szemüveglencsék;

 szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; kontaktlencse tárolók, tartók; optikai cikkek.

  44    Kontaktlencsék illesztése; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások.

 ( 111 )  233.322

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 01920

 ( 220 )  2020.07.06.

 ( 732 )  Unlimited System Builders Zrt., Debrecen (HU)

 ( 541 )  RocketShepherd

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

 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 )  233.323

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 02275

 ( 220 )  2020.08.03.

 ( 732 )  Balogh Dávid Bence, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Bede Péter József, Nyíregyháza

  
( 546 )

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

 ( 111 )  233.324

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 02286

 ( 220 )  2020.08.04.

 ( 732 )  PT Indofood Sukses Makmur TbK, Jakarta Selatan (ID)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Metélt; tészta; kétszersültek; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; fűszerek (1); szójaszósz; tea;
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 paradicsomszósz; metélt tészta, nudli, galuska; búzaliszt.

 ( 111 )  233.325

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 01925

 ( 220 )  2020.07.07.

 ( 732 )  Bus István, Vasad (HU)

 ( 541 )  BUS-OXY

 ( 511 )  5    Töltött oxigénpalackok gyógyászati célokra; oxigén gyógyászati használatra.

  10    Gyógyászati eszközök emberi testen történő használatra.

 ( 111 )  233.326

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 02265

 ( 220 )  2020.08.03.

 ( 732 )  KVX Innovations Kft., Villány (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  233.327

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 02096

 ( 220 )  2020.07.21.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 )  M4 Sport

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás,

kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás

nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás

vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi szolgáltatások

(bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok

készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése;

impresszáriók szolgáltatásai; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2);

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés kivéve
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reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; testnevelés, tornatanítás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  233.328

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 01919

 ( 220 )  2020.07.02.

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

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 )  A minőség őrlángja

 ( 511 )   11    Fűtőkészülékek.

  35    Fűtőkészülékek kereskedelme.

  37    Fűtőkészülékek szerelése és javítása.

 ( 111 )  233.329

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 02089

 ( 220 )  2020.07.21.

 ( 732 )  Gabona Hungary Kft., Békéscsaba (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; akkumulátortöltők elektromos cigarettákhoz; elektromos

cigarettaakkuk; elektromos cigarettához való akkumulátorok; firmware-ek és szoftverek elektromos

 cigarettákhoz; töltők elektromos cigarettákhoz.

 34    Elektromos cigarettában használható aromák, az illóolajok kivételével; elektromos cigarettában használható

folyékony nikotinoldatok; elektromos cigarettában használható folyékony oldatok; elektromos cigaretták;

elektromos cigaretták és ezekhez való ízesítőszerek/aromák és oldatok; elektromos cigarettákhoz való dobozok;

növényi glicerinből előállított folyadék elektromos cigarettához; porlasztó patronok elektromos cigarettákhoz;

porlasztók elektromos cigarettákhoz; propilén-glikolból előállított folyadék elektromos cigarettához; tartók

 elektromos cigarettákhoz; tisztítók elektromos cigarettákhoz.

 ( 111 )  233.330

 ( 151 )  2021.01.12.

 ( 210 )  M 20 01928

 ( 220 )  2020.07.06.

 ( 732 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász; gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területéről származó sertésmájas.

 ( 111 )  233.333

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02128

 ( 220 )  2020.07.23.

 ( 732 )  Dr. Buda László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 41    Szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; képzés és oktatás; képzési célú műhelyek; képzések

szervezése; képzések tartása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; online képzések biztosítása;

tanfolyamok, képzések; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; coaching [tréning]; terápiás

kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; előadások

szervezése és lebonyolítása; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; oktatási célú előadások szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online elektronikus kiadványok
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 biztosítása, nem letölthetők; multimédiás anyagok online kiadása.

  42    Új termékek kutatása; új termékek fejlesztése.

  44    Terápiás szolgáltatások.

  45    Mentorálás [szellemi].

 ( 111 )  233.334

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02133

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 )  DeveloComp Kft, Balatonboglár (HU)

 ( 541 )  DeveloComp

 ( 511 )   17    Szálerősített műanyag.

  40    Szálerősített műanyag termékek gyártása.

 ( 111 )  233.335

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02135

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 )  DAVID Gerincklinika Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács Ügyvédi Iroda, Gárdony-Agárd

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Csillapító kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia,

gyógyszerészeti konzultáció; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, masszázs, orvosi ellátás, orvosi rendelők,

 orvosi szolgáltatások, orvosi szűrővizsgálatok, terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  233.336

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02129

 ( 220 )  2020.07.24.

 ( 732 )  Indián Rizs Kft., Kisújszállás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Emberi étkezésre alkalmas gabonafélék, rizs, vadrizs, fekete rizs, vadvízi fűféle (gabonaféle).

 31    Gabonamagvak; feldolgozatlan gabonamagvak; feldolgozatlan gabonafélék; feldolgozatlan rizs, vadrizs,

 fekete rizs, vadvízi fűféle (gabonaféle).

 35    Emberi étkezésre alkalmas gabonafélék, rizs, vadrizs, fekete rizs, vadvízi fűféle (gabonaféle),

gabonamagvak, feldolgozatlan gabonamagvak, feldolgozatlan gabonafélék; feldolgozatlan rizs, vadrizs, fekete

 rizs, vadvízi fűféle (gabonaféle) kereskedelme és online kereskedelme.
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 ( 111 )  233.338

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 00922

 ( 220 )  2020.03.31.

 ( 732 )  Aquaréna Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Vízi park; vízi csúszdázáshoz tartozó szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások nyújtása; sport és kulturális

 rendezvények, szimpóziumok, konferenciák, show műsorok szervezése.

  43    Kempingezési lehetőség biztosítása.

 ( 111 )  233.339

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 01444

 ( 220 )  2020.05.22.

 ( 732 )  Germán János, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  MUOMO

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők.

  40    Ruházati cikkek gyártása, azok anyagainak megmunkálása, méretre szabás, textil befejező munkák.

 ( 111 )  233.340

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 01987

 ( 220 )  2020.07.13.

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

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

import-export ügynökségek; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; kiskereskedelmi szolgáltatások

 művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
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szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; állatkertek szolgáltatásai; bálok szervezése;

bentlakásos iskolák; cirkuszok; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

éjszakai klubok; élő előadások bemutatása; filmszínházi előadások, filmbemutatók; golflétesítmények

üzemeltetése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékkaszinók [szerencsejátékok]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; karaoke szolgáltatások nyújtása; könyvtári

szolgáltatások; mozgókönyvtári szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;

óvodák; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szépségversenyek szervezése; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; vallásoktatás; varieté-előadások

 bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; zenekarok szolgáltatásai.

 44    Tanácsadás egészségügyi fertőzésveszély kialakulásának csökkentésére; egészségügyi fertőzések

kialakulásával kapcsolatos kockázatelemzés; segítségnyújtás egészségügyi fertőzésveszély kialakulásának

csökkentésére; állategészségügyi szolgáltatások; fodrászat; fogászat; hospice ellátás, elfekvők; klinikák, orvosi

rendelők szolgáltatásai; kórházak; manikűr; masszázs; optikusok szolgáltatásai; orvosi rendelők; otthonok

lábadozók utókezelésére; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szauna szolgáltatások, szauna

felszerelések biztosítása; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; tetoválás; törökfürdők; közfürdők higiéniai

 célokra.

 ( 111 )  233.341

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 01991

 ( 220 )  2020.07.10.

 ( 732 )  Ormos Intézet Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  MBW

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; klinikák, orvosi rendelők

 szolgáltatásai; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  233.342

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 01263

 ( 220 )  2020.05.11.

 ( 732 )  Ipartestületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása,

regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás

keretében; 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]; mediáció

(közvetítői eljárás); számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi

 tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  233.343

 ( 151 )  2021.01.13.
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 ( 210 )  M 20 02159

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 ) 3    Aromák [eszenciaolajok]; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; bőrápoló olajok [nem

gyógyhatású]; illatszerek, eszenciaolajok; kókuszolaj kozmetikai célokra; növényi illóolajok; olajok parfümökhöz

és illatszerekhez; parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; rózsaolaj; mentaeszencia [illóolaj];

természetes olajok kozmetikai célokra; természetes eszenciaolajok; alapanyagok virágokból készült

parfümökhöz; aromaanyagok parfümökhöz; aromák illatszerekhez; borsmentaolaj [illatszerek]; folyékony

parfümök; cédrusfa parfüm; illatosított testpermetek, spray-k; illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított

kendők; illatosított krémek; illatosított kölnik, arcvizek; ionon [illatszergyártás]; illatszerkészítmények; kölnivel

átitatott eldobható kendők; ámbra [illatszer]; virágkivonatok [illatszerek]; testdezodorok [illatszerek]; test spray-k

[nem gyógyhatású]; természetes olajok parfümökhöz; természetes illatszerek; szintetikus vanillin

[illatszerkészítmények]; szintetikus illatszerek; szilárd parfümök; rózsaolaj kozmetikai célokra; parfümök

személyes használatra; parfümvizek, illatosított vizek; parfümök ipari célokra; parfümkivonatok;

parfümkészítmények; parfüm; kölnivíz; levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; menta illatszerekhez;

dezodorok személyes használatra [illatszerek]; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; arcfestékek;

arckorrektor; arc- és testcsillám; alapkrém; arcpúder; barnító tejek [kozmetikumok]; bőralapozó; bőrkorrektor

krémek; bőrbarnító krémek; dekoratív kozmetikai termékek; csillám kozmetikai célokra; dekormatricák

kozmetikai használatra; kompakt púderek [kozmetikumok]; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai

folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai habok; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz;

 önbarnító készítmények [kozmetikumok]; smink arcra és testre.

 ( 111 )  233.344

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02165

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  Avana Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jobbágy Tibor, Perbál

  
( 546 )

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

 ( 111 )  233.345

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02519

 ( 220 )  2020.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  VIVASOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.
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5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.346

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02520

 ( 220 )  2020.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  PRODERMOLON

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.347

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02522

 ( 220 )  2020.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  PLASOLUTE

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.348

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02523

 ( 220 )  2020.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  PLASEQ

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.349

 ( 151 )  2021.01.13.

 ( 210 )  M 20 02524

 ( 220 )  2020.08.27.

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

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  ERASEDERM

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  233.353

 ( 151 )  2021.01.14.
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 ( 210 )  M 20 01614

 ( 220 )  2020.06.04.

 ( 732 ) Magyar Országos Fodrász, Fogtechnikus, Kozmetikus, Lábápoló, Kézápoló és Műkörömépítő,

 Szikvízkészítő Szakmai Ipartestület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Henriette Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés [szemléltetés], oktatási információs szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 111 )  233.354

 ( 151 )  2021.01.21.

 ( 210 )  M 20 01751

 ( 220 )  2020.06.21.

 ( 732 )  Kenyeres Péter, Budapest (HU)

 Baraksó Ákos, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Játékokat és szerencsejátékokat kínáló számítógépes alkalmazásszoftverek; oktatási mobilalkalmazások.

 ( 111 )  233.356

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 01785

 ( 220 )  2020.06.23.

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

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

 ( 541 )  BakerStreet

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

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; 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

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; ingatlanelhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi szolgáltatások]; ingatlanokkal

kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos

 pénzügyi jelentések elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.
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 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 )  233.357

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 01786

 ( 220 )  2020.06.23.

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

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

 ( 541 )  RoseVille

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

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; 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

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; ingatlanelhelyezéssel 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 )  233.358

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 01787

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIMÓZA

 ( 511 )   32    Limonádék.

  33    Borok, pezsgők, koktélok.

  43    Bárszolgáltatások, éttermi szolgáltatások, vendéglátás.

 ( 111 )  233.359

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 01790

 ( 220 )  2020.06.24.
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 ( 732 )  Good boy Kft., Veresegyház (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  233.360

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 01791

 ( 220 )  2020.06.24.

 ( 732 )  Goood boy Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 )  Goood boy

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

 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.

 ( 111 )  233.364

 ( 151 )  2021.01.14.

 ( 210 )  M 20 01784

 ( 220 )  2020.06.23.

 ( 732 )  Lurdy-Ház Bevásárló- és Irodacentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Andrea, Budapest

 ( 541 )  Lurdy Ház

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  233.365

 ( 151 )  2021.01.15.

 ( 210 )  M 20 01164

 ( 220 )  2020.04.29.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György Miklós, Budapest

 ( 541 )  metropol könyvtár

 ( 511 )  16    Könyvek; magazin mellékletek újságokhoz; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok,

magazinok; nyomtatott publikációk; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott röplapok; nyomtatott

sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott tananyagok; szakmai magazinok; színező könyvek; színezőkönyvek

felnőtteknek; színházi folyóiratok; szórólapok; turisztikai folyóiratok; TV-újságok; újságban megjelenő

képregény; képsorok [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságok;

 újságpapír; utazási magazinok; közlemények, kiadványok.

 35    Apróhirdetések; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés

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

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetési- és reklám
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szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások;

mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás; reklámanyagok és -szövegek

megjelentetése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás bannerekkel;

reklámozás előkészítése; sajtóreklámozási szolgáltatások; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

előfizetések elektronikus folyóiratokra; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra; kiadványokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; könyvek,

folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése; reklámozással kapcsolatos közvetítői

szolgáltatások; szerződések közvetítése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;

 álláshirdetés.

 41    Blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése

az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek

és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus

szövegek megjelentetése; évkönyvek kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online

elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok

megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok

nyújtása; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák

megjelentetése; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek

megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus

megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek

kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média

formájában; szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói

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

 újságok megjelentetése; web-es újságok megjelentetése; fényképészet; újságírói tevékenység.

 ( 111 )  233.368

 ( 151 )  2021.01.15.

 ( 210 )  M 20 01969

 ( 220 )  2020.07.09.

 ( 732 )  PANZANI S.A.S., Lyon (FR)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztből készült tészták; öntetek, szószok.

 ( 111 )  233.369

 ( 151 )  2021.01.15.

 ( 210 )  M 20 02325

 ( 220 )  2020.08.06.

 ( 732 )  Intercar Parts Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek és alkatrészeik.

 ( 111 )  233.370

 ( 151 )  2021.01.15.

 ( 210 )  M 20 01607

 ( 220 )  2020.06.09.

 ( 732 )  Egrokorr Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek, bevonatok, valamint festőanyagok; nyers természetes

 gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek.

 35    Reklámozás és marketingtevékenység; festékek és építőipari termékek kereskedelmi ügyleteinek

bonyolítása; kereskedelmi egységek üzemeltetése; építőipari és festékipari kiállítások és szakmai bemutatók

 szervezése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; internetes kereskedelem.

 ( 111 )  233.371

 ( 151 )  2021.01.15.

 ( 210 )  M 20 01966

 ( 220 )  2020.07.09.

 ( 732 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; aludttej, alvadt tej; aludttejek; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; fermentált sült tej; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; joghurt; joghurt desszertek; joghurtalapú

italok; joghurtból készült italok; joghurtok; kefir [tejes ital]; magas fehérjetartalmú tej; milk shake-ek

[tejturmixok]; alacsony zsírtartalmú sajtok; fehér lágy sajtok; feldolgozott sajtok; friss fehér puha sajtok; friss,

nem érlelt sajtok; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok; kenhető sajtok; lágy sajtok;

sajtok; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor;

tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; túró [quark]; vaj;

vajkrém; ízesített tejkészítmények; író- és permeátum alapú italok; tejszínkészítmény; sajtkészítmények;

 ömlesztett sajtok.

 ( 111 )  233.372

 ( 151 )  2021.01.15.

 ( 210 )  M 20 02158

 ( 220 )  2020.07.27.

 ( 732 )  Simple Life Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  FLEUR DE LIN

 ( 511 ) 3    Testápolási és szépségápolási készitmények; természetes kozmetikumok; kozmetikumok és kozmetikai

készítmények; kenőcsök kozmetikai használatra; kozmetikumok olajok formájában; arcápoló folyadékok

[kozmetikai]; kozmetikai arcápoló készítmények; test- és arcápoló olajok; arclemosó tejek; arclemosók

[kozmetikumok]; arckrémek; dezodorok; samponok; sampontömbök; száraz samponok; levendulavíz;

 levendulaolaj; masszázsolajak; masszázs waxok.

 44    Szépségápolás; szépségápolási tanácsadás; szépségápolási kezelések; masszázs; kozmetikai arckezelés;

 arcápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  233.376

 ( 151 )  2021.01.21.

 ( 210 )  M 19 03513

 ( 220 )  2019.11.19.

 ( 732 )  Römerquelle Trading GmbH, Vienna (AT)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PALACKBÓL PALACK

 ( 511 )  32    Sörök; ivóvizek, ízesített vizek, ásványvizek és szénsavas vizek; üdítőitalok, energiaitalok és sportitalok;

 gyümölcsitalok, gyümölcslevek, kókusz víz; szirupok, koncentrátumok, porok és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  233.377

 ( 151 )  2021.01.21.

 ( 210 )  M 20 01998

 ( 220 )  2020.07.13.

 ( 732 )  KÁRPÁTBER Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Építési tervek készítése; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési

szolgáltatások; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés; kutatás az épületépítés

területén; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; műszaki

 tervtanulmányok készítése; várostervezés.

 ( 111 )  233.378

 ( 151 )  2021.01.21.

 ( 210 )  M 20 02001

 ( 220 )  2020.07.14.

 ( 732 )  Ágoston Zsolt András, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  dr. Féner Viktor Tamás, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Horgászfelszerelés.

 ( 111 )  233.379

 ( 151 )  2021.01.21.

 ( 210 )  M 20 00662

 ( 220 )  2020.03.02.

 ( 732 )  Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Analitikus táncgimnasztika (ATG)

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 ( 111 )  233.380

 ( 151 )  2021.01.21.

 ( 210 )  M 20 01997

 ( 220 )  2020.07.13.

 ( 732 )  Kehida Termál Kft., Kehidakustány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Gyógyfürdők.

 43    Szállás biztosítása szállodákban és motelekben; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szolgáltatás; szállodai

 szolgáltatások; szállodakomplexumok.

  44    Gyógyfürdő szolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők.

 ( 111 )  233.381

 ( 151 )  2021.01.21.

 ( 210 )  M 20 02092

 ( 220 )  2020.07.21.

 ( 732 )  EUMED Laboratoire Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Everlife Probiologiq

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; folyékony krémek

(kozmetikumok); kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagén készítmények kozmetikai célokra;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikumok krémek formájában; nem gyógyhatású testápoló készítmények;

szappanok és gélek; szépségápoló folyadékok; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló szérumok;

 szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; testápoló gélek; testápoló zselék.

5    B-vitamin készítmények; C-vitamin készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrendkiegészítő italok; főként magnéziumot tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; humán étrendkiegészítők; multivitaminok; multivitamin

készítmények; protein táplálékkiegészítők állatoknak; protein étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és

ásványi anyag kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

 ételkiegészítők formájában; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők.

  29    Tejtermék; joghurt; élőflóra.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; vizek; víz; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított

alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas

üdítőitalok; izotóniás italok (nem gyógyászati célokra); izotóniás italok (nem gyógyászati használatra); izotóniás

italok; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; gyümölcslevek; gyümölcslé; guarana italok; energiaitalok

 (nem gyógyászati használatra); energiaitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 ( 111 )  233.386

 ( 151 )  2021.01.22.

 ( 210 )  M 20 00750

 ( 220 )  2020.03.09.

 ( 732 )  Pénziránytű - Alapítvány a Tudatos Pénzügyekért, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kapolyi 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.

 16    Acél tollak azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; almanachok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; asztali futók

papírból azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással,

vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; asztali iratrendező tálcák azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; asztali könyöklők azzal,

hogy az pénzügyi oktatással kapcsolatos és nem online hálózatépítéshez, vagy fotó-, vagy videó-megosztáshoz,

vagy - szerkesztéshez; borítékok [papíráruk] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; cégtáblák papírból vagy kartonból azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; csipeszes felírótáblák azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; értesítő kártyák azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; fényképek [nyomtatott] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; folyóiratok azzal, hogy

az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel

kapcsolatos; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; golyóstollak azzal, hogy

az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel

kapcsolatos; hasáb alakú vonalzók, térzők, űrtöltők azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; iratgyűjtők, dossziék

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; iskolaszerek [papíráruk] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; képek azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videómegosztással, vagy - szerkesztéssel

kapcsolatos; képeslapok, levelezőlapok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; képregények azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

kézikönyvek [útmutatók] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; klisék, nyomódúcok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és
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nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

könyvecskék, brosúrák (1) azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; könyvecskék, brosúrák (2) azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

könyvek azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással,

vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; könyvjelzők azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; magazinok, revük [időszaki lapok] azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; naptárak azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; névkitűzők [irodai kellékek] azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel

kapcsolatos; névtábla-tartók [irodai felszerelések] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; noteszok (1) azzal, hogy

az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel

kapcsolatos; noteszok (2) azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; nyomtatott órarendek, menetrendek azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel

kapcsolatos; nyomtatott publikációk azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; papír-írószer áruk azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

papír- vagy kartondobozok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; papírzacskók azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; poszter azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videómegosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; prospektusok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; rajzok (1) azzal, hogy az pénzügyi oktatással

és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; rajzok (2)

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; sablonok, stencilek azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; számítási, számtani táblázatok azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; szórólapok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; tanítási és oktatási anyagok [kivéve

készülékek, berendezések] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; tollak [irodai cikkek] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; tolltartó

dobozok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással,

vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; újságok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

 szerkesztéssel kapcsolatos.

 35    Árubemutatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy
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videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; célzott marketing azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; értékesítési

promóciós szolgáltatások azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása

kereskedelmi vagy reklámcélokra azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-,

vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; hirdetési- és reklámszolgáltatások azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel

kapcsolatos; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

költségelemzés azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; közvélemény-kutatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással

és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; marketing szolgáltatások azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; reklámfilmek készítése

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában azzal, hogy az pénzügyi oktatással

és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

reklámszövegek publikálása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1) azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel

kapcsolatos; szabadtéri reklámozás, hirdetés (2) azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; szponzorok felkutatása

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; televíziós reklámozás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; vállalati kommunikációs

szolgáltatások azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

 videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos.

 41    Akadémiák [oktatás] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; coaching [tréning] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; elektronikus kiadványszerkesztés azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

élő előadások bemutatása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy
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fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; fényképészet azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

filmek feliratozása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó- , vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; filmgyártás, kivéve reklámfilmek azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online; hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; forgatókönyvírás azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

fotóriportok készítése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; gyakorlati képzés [szemléltetés] azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos;

idegenvezetős túrák levezetése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-,

vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; játékkölcsönzés azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással,

vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; know-how átadása (képzés) azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; konferenciák szervezése

és lebonyolítása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; kongresszusok szervezése és lebonyolítása azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; könyvkiadás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; levelező tanfolyamok azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; mentorálás azzal, hogy

az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; nem reklámcélú

szövegek publikálása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; nyereményjátékok működtetése azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

oktatás biztosítása azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; oktatási információs szolgáltatások azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; oktatási vizsgáztatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-,

vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; online, nem letölthető videók biztosítása azzal, hogy az

pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel

kapcsolatos; pályaválasztási tanácsadás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; rádió- és televízióműsorok készítése azzal,

hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy
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-szerkesztéssel kapcsolatos; show-műsorok készítése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel,

vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; szakmai átképzés azzal, hogy az pénzügyi

oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy

fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy

-szerkesztéssel kapcsolatos; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások azzal, hogy az pénzügyi oktatással és

nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; táboroztatás

azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -

szerkesztéssel kapcsolatos; televíziós szórakoztatás azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online

hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos; versenyek szervezése

[oktatás vagy szórakoztatás] azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy

videó-megosztással, vagy - szerkesztéssel kapcsolatos; videorögzítés azzal, hogy az pénzügyi oktatással és nem

 online hálózatépítéssel, vagy fotó-, vagy videó-megosztással, vagy -szerkesztéssel kapcsolatos.

A rovat 99 darab közlést tartalmaz. 
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