
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 03026

 ( 220 ) 2018.10.17.

 ( 731 )  Kézdy Dániel, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kadarka a szabadság bora

 ( 511 )  16    Nyomda, nyomdaipari termékek, könyvek, naptárak, albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek,

csomagolóanyag keményítőből, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok],

csomagolópapír, dobozok kartonból vagy papírból, dossziék [papíráruk], hirdetőtáblák papírból vagy kartonból,

 hírlevelek, katalógusok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, szalvéták papírból, újságok, söralátét.

  41    Rendezvények, konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 03432

 ( 220 ) 2018.11.19.

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

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) slow wine

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

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

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

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

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

előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet; filmek feliratozása; filmvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz

órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; golflétesítmények üzemeltetése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

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

karaoke szolgáltatások nyújtása; know-how átadása (képzés); könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése;

könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online, nemletölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése

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

szolgáltatások; sado oktatás [japán teázásiszertartással kapcsolatos oktatás]; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;
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sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

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

szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

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

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

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

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

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

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bölcsődék, óvodák; ételszobrászat; foglalás panziókban;

főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek,snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjasotthonok,

időskorúak otthona; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai;

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; világítóberendezések kölcsönzése; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03323

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) "Otthonunk energiája"

 ( 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.

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

 berendezések.

 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.

 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.

  45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 210 ) M 19 03768

 ( 220 ) 2019.12.11.

 ( 731 )  Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Magyarországról származó gyógyszerkészítmények, gyógyszerészeti készítmények, gyógyszervegyészeti

készítmények, diagnosztikai készítmények, gyógyászati fogyasztószerek, gyógyhatású adalékanyagok, vegyi

 készítmények gyógyászati használatra.

 35    Reklámozás; Magyarországról származó gyógyszerkészítményekhez, gyógyszerészeti készítményekhez,

gyógyszervegyészeti készítményekhez, diagnosztikai készítményekhez, gyógyászati fogyasztószerekhez,

gyógyhatású adalékanyagokhoz, gyógyászati használatra szánt vegyi készítményekhez kapcsolódó kereskedelmi

 ügyletek.

 41    Oktatás biztosítása; egészségügyi információszolgáltatás; szórakoztató célú egészségügyi rendezvények

 szervezése.

 44    Egészségügyi szolgáltatások, egészségügyi tanácsadás, gyógyszerészeti tanácsadás, orvosi szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01576

 ( 220 ) 2020.06.05.

 ( 731 )  MÁV-START Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; tájékoztató lapok; prospektusok; térképek; étlapok; menükártyák; hírek,

közlemények (nyomtatott anyagok); reklámkiadványok; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott információs

 kártyák; könyvek; képregények; képeslapok.

 29    Levesek; készételek; gyümölcssaláták; gyümölcsdesszertek; szárított gyümölcs; gyümölcs chipsek;

 gyümölcsös rágcsálnivalók; kész saláták; tejtermékek; tejhelyettesítők.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávéitalok; kávé alapú italok; kávéból készült italok; gyümölcsteák;

péksütemények; cukrászsütemények; édességek; snackek; csokoládé; fagylaltok és jégkrémek; szendvicsek;

 melegszendvicsek; hot dogok; hamburgerek.

  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek; szénsavas vizek; gyümölcsitalok; gyümölcslevek; sörök.

 35    Reklámozási szolgáltatások; reklám ügyletek; reklámanyagok terjesztése; PR tevékenység;

közönségszolgálat; árubemutatás; kiskereskedelmi tevékenység élelmiszerekkel, italokkal, nyomtatott

 termékekkel kapcsolatosan.

 39    Szállítás; raktározás; utaskísérés; utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés; csomagszállítás;

csomagküldő szolgálat; poggyászmegőrzés; vasúti szállítás; áruszállítás; helyfoglalás vonatos utazásokra;

helyfoglalás vasúti szállításhoz; utasszállítás vonattal; utazási információszolgáltatás; szállítási

 információszolgáltatás.

  41    Rendezvények szervezése; rendezvény lebonyolítás; rendezvényhelyszín-biztosítás.

 43    Szállodai szolgáltatás; éttermi-, büfé-, bisztró szolgáltatás; catering tevékenység; minibár-szolgáltatás; étel-

és italautomata-üzemeltetés; vendéglátóhelyek üzemeltetése; mindezek szárazföldön, járműveken és vasúti

járműveken; vasúti vendéglátás; vasúti étkezőkocsi-szolgáltatás; vasúti hálókocsi-szolgáltatás; fedélzeti

 vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 01609

 ( 220 ) 2020.06.09.

 ( 731 )  ERPN BUILDING Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) RÓZSAHEGYI BÉCSI KÁVÉHÁZ

 ( 511 )  30    Alacsony szénhidráttartalmú édességek; croissant-ok; crumble [angol édesség, morzsasüti]; csokis párnák

[péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládébevonatú diófélék; csokoládé bevonatos

gyümölcsök; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek; csokoládédíszek édesipari termékekre;

csokoládékrémek; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés trüffelek; csokoládéval bevont mandula;

csokoládéval bevont cukorkaáruk; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont ostyák; cukrászáru;

cukrászsütemények kakaóalapú összetevői; desszert mousse-ok [cukrászáru]; édesség-termékek (nem

gyógyhatású-); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; fagyasztott édességek; fagyasztott

joghurtos piték; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; felfújtak [desszertek]; fogyasztásra kész desszertek

[sütemények]; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; főként édességet tartalmazó rágcsálnivalók; gofri;

habcsókok; habok; kekszek, rágcsálnivalók; madártej; mandulás édességek; marcipán; likőrös csokoládék;

mogyorókrémek; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; palacsinták; pálcás fagyasztott édességek; pékáruk;

pudingok mint desszertek; sajtos kekszek; sós aprósütemények, kekszek; sós ostyás kekszek; sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); tejes cukrászáruk; tiramisu; trüffelek [édesség];

trüffelek [rumo -] [édesség]; zsúrszendvicsek; chai teák; csokoládé alapú italok; csokoládé ízesítésű italok;

darjeeling teák; earl grey teák; eszpresszókávé; fehér tea; fekete tea; fogyasztásra kész kakaó és kakaó alapú

italok; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; forró csokoládé; frappék; ginseng tea [insamcha]; ízesített

kávék; jeges tea; jegeskávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kapucsínók; kávé; kávé alapú italok;

 kávé alapú, tejet tartalmazó italok; tea; tea alapú italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering koktélpartikra;

étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel-, italszállítás szervezése

születésnapi bulik számára; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; felszolgálás szervezése

születésnapi bulik számára; kültéri étkeztetési szolgáltatások; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok

biztosítása]; születésnapi partiszerviz szervezése; szállodai catering szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátással

 kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 20 01766

 ( 220 ) 2020.06.23.

 ( 731 )  Webbeteg Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) KamaszPanasz

 ( 511 )  9    Média tartalmak.

  35    Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában.

  41    Szövegek kiadása elektronikus média formájában.

 ( 210 ) M 20 01967

 ( 220 ) 2020.07.09.

 ( 731 )  INTEL CORPORATION, Santa Clara (US)

 ( 300 )  80466 2020.05.22. JM

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) DO SOMETHING WONDERFUL

 ( 511 ) 9    Számítógépek; hordozható számítógépek; mikroszámítógépek; miniszámítógépek; memórialapok

számítógépekbe; kézi számítógépek (PDA-k); hordozható és kézi elektronikus személyes határidőnaplók;

számítógépes hardver; integrált áramkörök; integrált áramköri memóriák; integrált áramköri chipek;

lapkakészletek (chipkészletek); félvezető processzorok; félvezető processzorchipek; félvezető chipek;

mikroprocesszorok; nyomtatott áramköri kártyák; elektronikus áramköri táblák; számítógépes alaplapok;

számítógép memória eszközök; számítógépes operációs rendszerek; mikroellenőrzők; adatprocesszorok; központi

feldolgozó egységek (CPU); félvezető memóriák; szoftveresen programozható mikroprocesszorok; digitális és

optikai mikroprocesszorok; digitális és optikai adat- és jelfeldolgozó processzorok; videókártyák; audiokártyák;

audio-videó kártyák; grafikus videógyorsítók; multimédiás gyorsító egységek; videóprocesszorok;
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videóprocesszor áramköri kártyák; processzor-kockák és -tokok; kártyák, lemezek, szalagok, vezetékek,

felvételek, microchipek és elektronikus áramkörök, amelyek mind adatok rögzítésére és továbbítására szolgálnak;

modemek; berendezések és készülékek, mindezek adatok feldolgozására, tárolására, visszakeresésére,

továbbítására, megjelenítésére, bevitelére, kivételére, tömörítésére, kitömörítésére, módosítására, sugárzására és

kinyomtatására; számítógépes beviteli és kiviteli eszközök; munkaállomások; adattárolók; tároló berendezés;

biztonsági rendszerek számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; elektronikus chipkészlet (elektronikus

sorozatchipek); alkatrészek számítógépekhez és nyomtatott áramkörökhöz; hanggyorsítók; hang-, adat-, kép- és

videógyorsítók; flash memóriák; flash memóriaeszközök; memóriarendszerek számítógépekhez; kábelek és

adapterek; számítógépes terminálok és ezekkel együtt használatos nyomtatók; videókijelző egységek;

telekommunikációs berendezések és műszerek; kamerák; számítógépes hardverek számítástechnikához;

számítógépes hardverek számítástechnikához globális és helyi hálózaton keresztül; számítógépes hardverek

felhőalapú számítástechnikához; számítógépes hardverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű

számítástechnikai szolgáltatáshoz; számítógépes hardverek biztonságos számítógépes környezet biztosításához;

számítógépes hálózati hardverek; számítógépes kommunikációs szerverek; számítógépes hardverek biztonságos

felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes szoftverek számítástechnikához; számítógépes

szoftverek felhőalapú számítástechnikához; számítógépes szoftverek számítástechnikához globális és helyi

hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek alacsony válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai

szolgáltatáshoz; számítógép memória hardverek; számítógépes szoftverek biztonságos számítástechnikai hálózat

biztosításához; számítógépes szoftverek biztonságos felhőalapú számítástechnikai hálózat biztosításához;

számítógépes operációs rendszer szoftver; számítógépes rendszerbővítmények, rendszereszközök és

segédprogramok a személyi számítógépek, hálózatok, távközlési berendezések és globális számítógépes hálózati

alkalmazások összekapcsolására szolgáló alkalmazásszoftverek területén; számítógépes hardverek és szoftverek

adatok valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának javításához és

biztosításához; számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati vezérlők; számítógépes hálózati interfész

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

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

alkalmas eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére; letölthető számítógépes szoftverek mobil

tárgyak internete (IoT) használatára alkalmas mobil eszközök csatlakoztatására, működtetésére és kezelésére;

számítógépes hardverek és szoftverek helyi és nagy kiterjedésű számítógépes hálózatok fejlesztéséhez,

karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek interaktív audio-videó számítógépes

konferenciarendszerek fejlesztéséhez, karbantartásához és használatához; számítógépes hardverek és szoftverek

sugárzott videó-, hang- és digitális adatjelek fogadásához, megjelenítéséhez és használatához; elektronikus

vezérlőeszközök számítógépeknek és globális számítógépes és távközlési hálózatoknak televíziós és kábeles

műsorszórással és felszerelésekkel történő illesztésére és vezérlésére; router-ek; csomópontok (hub-ok);

szerverek; kapcsolók; integrált áramkörök tesztelésére és programozására szolgáló berendezések; perifériás

memóriaberendezések és -eszközök; számítógépes hálózati hardverek; félvezető berendezések; számítógépes

hardverek és szoftverek helyi hálózatokhoz (LAN), virtuális magánhálózatokhoz (VPN) és globális számítógépes

hálózatokhoz történő távoli hozzáférés és ezekkel történő kommunikáció létrehozásához, elősegítéséhez és

kezeléséhez; router-ek, kapcsolók, csomópontok (hub-ok) és szerver operációs szoftverek; számítógépes

szoftvereszközök harmadik fél szoftveralkalmazásainak elősegítésére; számítógépes hardverek és szoftverek

vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; letölthető elektronikus kiadványok elektronikus eszközök, félvezetők,

valamint integrált elektronikus berendezések és eszközök, számítógépek, távközlési eszközök, szórakoztatás,

telefontechnika, illetve vezetékes és vezeték nélküli távközlési eszközök területén; számítógépes hardverek gépi

látáshoz, gépi tanuláshoz, mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához, természetes nyelv

feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez való használatra; számítógépes szoftverek gépi

tanuláshoz, adatlekéréshez és adatelemzéshez; számítógépes szoftverek kognitív informatikához, mély tanuláshoz

(deep learning) és mesterséges intelligenciához; számítógépes szoftverplatform kognitív informatikához;

számítógépes szoftverek adatok grafikus megjelenítéséhez; mintafelismerő számítógépes szoftverek;
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számítógépes szoftverek adatbányászathoz; számítógépes látást biztosító szoftverek digitális képek fogadásához,

feldolgozásához, elemzéséhez és értelmezéséhez, valamint vizuális adatok kinyeréséhez; számítógépes

szoftverfejlesztő készletek; számítógépes szoftverfejlesztő készletek számítógépes látáshoz, gépi tanuláshoz,

mély tanuláshoz (deep learning), mesterséges intelligenciához, természetes nyelv feldolgozásához, tanuló

algoritmusokhoz és adatelemzéshez; letölthető és rögzített látást biztosító szoftverek, melyek mesterséges

intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez, hardverekhez való csatlakoztatásához, és a

felhőben lévő adatok tárolásához, kezeléséhez és feldolgozásához; számítógépes hardverek és szoftverek hangok,

képek, grafikák és adatok rögzítéséhez, feldolgozásához, vételéhez, másolásához, továbbításához, módosításához,

tömörítéséhez, kitömörítéséhez, közvetítéséhez, egyesítéséhez és javításához; algoritmus-szoftverprogramok

számítógépek működtetéséhez és vezérléséhez; számítógépes hardverek és szoftverek audio- és videógrafikus

információk valós idejű átvitelének, továbbításának, fogadásának, feldolgozásának és digitalizálásának

javításához és biztosításához; letölthető és rögzített számítógépes szoftverek globális helymeghatározó rendszer

(GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és terjesztéséhez rögzített, mobil és

kézi eszközökön való használatra; közúti, földrajzi, térkép-, menetrendszerű tömegközlekedésre,

tömegközlekedési járatokra és tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó, tömegközlekedési menetrendeket és

indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat tartalmazó, számítógépes hordozón

rögzített elektronikus adatbázisok; útvonalak tervezésére és megjelenítésére szolgáló navigációs szoftverek;

interaktív digitális térkép-megjelenítéseket, interaktív útmutatókat és a felhasználó által létrehozott információkat

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

információk lekérdezésére és megjelenítésére szolgáló interaktív közösségi számítógépes szoftverek;

tömegközlekedési információk, térképészeti, navigációs, forgalmi, útvonal- és érdeklődésre számot tartó helyekre

(POI-k) vonatkozó információk távközlési hálózatokra, mobiltelefonokra, navigációs eszközökre és egyéb mobil

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

közösségi számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók közötti információcserét;

számítógépek és számítógép által működtetett rendszerek önvezető járművekhez, járművezetői támogatással

ellátott járművekhez és csatlakozó járművekhez, pilóta nélküli légiközlekedési eszközökhöz és drónokhoz;

interaktív kijelzőket, vezérlőrendszereket és vezérlőeszközöket, figyelmeztető rendszereket, összeköttetéseket,

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

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

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

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

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

vezeték nélküli kommunikációs hálózati eszközök járművekhez; számítógépes szoftveralkalmazások digitális

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

mintafelismeréshez, karakterfelismeréshez, vizuális számítógépes alkalmazásokhoz, tudásvirtualizációhoz,

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

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

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

hardveralkalmazások; járműkövetés és járműfigyelés céljára szolgáló számítógépes szoftverekből és

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

 vevőkészülékekből álló járműkövető eszközök.

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

adatlekéréshez és adatelemzéshez; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív

informatikához, mély tanuláshoz és mesterséges intelligenciához; nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása adatlekéréshez és adatelemzéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása adatbányászathoz; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása kognitív

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

számítógép hálózatokban mások részére; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető
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szoftverek, alkalmazás-programozási interfész (API) szoftverek és szoftveralkalmazások (widget-ek) ideiglenes

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

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

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

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

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

feldolgozásához, tanuló algoritmusokhoz és adatelemzéshez; online, nem letölthető számítógépes látást biztosító

szoftverek biztosítása, melyek mesterséges intelligenciát használnak adatok megtekintéséhez és értelmezéséhez,

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

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

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

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

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

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

alkalmazások (applikációk) vállalati rendszerekkel és eszközökkel történő összekapcsolásához használatos

szoftverfejlesztő platformot tartalmaznak; szoftvertanácsadás és tájékoztatás biztosítása szoftverrel mint

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

válaszidejű és nagy sávszélességű számítástechnikai szolgáltatások biztosítására használatos szoftvereket

tartalmaznak; számítógépes szoftverszolgáltatások számítástechnikai kapacitások biztosításához

alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, melyek

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

szolgáltatásokhoz, illetve globális és helyi hálózaton keresztül használatos számítástechnikai szolgáltatásokhoz

tartalmaznak szoftvereket; számítógépes szoftverszolgáltatások felhőalapú számítástechnikai kapacitások

biztosításához alkalmazásfejlesztők és tartalomszolgáltatók részére; szolgáltatások, melyek lehetővé teszik

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

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

szolgáltatások biztonságos és megbízható számítástechnikai hálózat biztosításához; számítógépes hardver és

szoftvertanácsadási szolgáltatások biztosítása felhőalapú környezet fejlesztésének területén, alkalmazások

különböző platformokon és csatlakoztatott eszközökön keresztüli integrálásával; számítógépes szolgáltatások,

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

indexeinek létrehozása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása tárgyak

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

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

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

számítógépek és vezeték nélküli számítástechnikai szolgáltatások területén; számítógépes hálózatkezelési

szolgáltatások, nevezetesen hálózati rendszerek megfigyelése műszaki célokra; internetes tárhelyszolgáltatás

digitális tartalom számára; számítógépes hálózatmegfigyelési szolgáltatások, nevezetesen információk biztosítása

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

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

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

távközlési felszerelések tervezése és megvalósítása terén; számítógépes projektmenedzsmenttel kapcsolatos

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

helymeghatározó rendszer (GPS) adatok összegyűjtéséhez, összeállításához, feldolgozásához, átviteléhez és

terjesztéséhez; online, nem letölthető szoftverek biztosítása, mely szoftverek közúti, földrajzi, térkép-,

tömegközlekedésre, tömegközlekedési járatokra, tömegközlekedési útvonalakra vonatkozó információkat,

tömegközlekedési menetrendeket és indulási időpontokat, valamint egyéb tömegközlekedési információkat

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

valamint tömegközlekedési navigációs rendszer, térkép és utazási információk megosztására; online, nem
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letölthető számítógépes szoftverek biztosítása, mely szoftverek lehetővé teszik tömegközlekedési információk,

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

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

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

irányításához, navigációjához, járművezetői támogatással működtetett járművek vezetéséhez és járművek

 önvezetéséhez.

 ( 210 ) M 20 02123

 ( 220 ) 2016.10.24.

 ( 731 )  JACO-Dr. Jaeniche GmbH & Co. KG, Kehl (DE)

 ( 740 )  V. NIEDING EHRLINGER GEIPEL INGENDAAY PARTGMBB, Berlin

 ( 541 ) JACO

 ( 511 )  20    Csomagolótartályok műanyagból; palackok, dobozok, tubák, zárható csövek és csövecskék,

adagolórendszerek (tartályok mechanikával, adagolt kiadáshoz) és csészék műanyagból; csomagolótartályok

műanyagból, a gyógyszeripar számára, laboratóriumi igények és a kozmetikai ipar számára; tárolók, tartók

 műanyag zárai, fedelei, tetői; műanyag borítók italos üvegekre; műanyag kupakok palackokhoz.

 40    Anyagok átalakítása; nevezetesen képek tárgyakra történő nyomtatása; csomagolások kezelése és

újrahasznosítása; műanyagok kezelése és feldolgozása; műanyagok készítése másoknak, rendelésre; nyomtatási,

 nyomdai szolgáltatások; nyomtatás csomagolóanyagokra; szerszámok speciális készítése fémből.

 42    Tanácsadás csomagolások tervezése és kifejlesztése területén; méretre szabott csomagolási megoldások

kialakítása és fejlesztése; szerszámok tervezése és fejlesztése; mérnökök és ipari tervezők által nyújtott

szolgáltatások; projektfejlesztési szolgáltatások az esztétikai kialakítás, műszaki működés és a 20. osztályba

 tartozó áruk gyárthatóságának terén.

 ( 210 ) M 20 02160

 ( 220 ) 2020.07.27.

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

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás 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
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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.

 ( 210 ) M 20 02586

 ( 220 ) 2020.09.02.

 ( 731 )  Liftrent Hungária Kft., Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Emelőpaddal felszerelt járművek bérbeadása; emelőkosárral felszerelt járművek bérbeadása; járművek

bérbeadása; járművek kölcsönzése és bérbeadása; járművek szerződéses bérbeadása; közúti járművek bérbeadása;

szárazföldi járművek bérbeadása; szárazföldi járművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek kölcsönzése;

járművek kölcsönzése, járműkölcsönzés; gépkocsik és teherautók kölcsönzése; járművek kölcsönzésének

 megszervezése; kölcsönzött járművek rendelkezésre bocsátása; szárazföldi járművek kölcsönzése.

 ( 210 ) M 20 02649

 ( 220 ) 2020.09.04.

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

 ( 740 )  Földes és Társa Ügyvédi Iroda, Debrecen

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; húskivonatok; csomagolt hústermékek; virsli; kolbásztermékek; fagyasztott hústermékek; főtt

 húsételek; teljesen vagy lényegében húsból készült készételek; hamburgerek és húspogácsák.

 ( 210 ) M 20 02650

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  IMOLA ÉPÍTŐ Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Egri Péter, Eger

 ( 541 ) Imola Hotel Platán

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

 ( 210 ) M 20 02651

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  IMOLA ÉPÍTŐ Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Egri Péter, Eger

 ( 541 ) Hotel Platán Imola

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

 ( 210 ) M 20 02652

 ( 220 ) 2020.09.04.

 ( 731 )  IMOLA ÉPÍTŐ Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Egri Péter, Eger

 ( 541 ) Imola Hotel

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 20 02692

 ( 220 ) 2020.09.09.

 ( 731 )  Roza Károly, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Tsunami

 ( 511 ) 6    Acélhuzalok; acélrudak; alumíniumhuzal; bilincsek; cölöpök fémből; csőbilincsek; felépítmények; fémhuzal

 feszítő elemek; fémhuzalok; fémoszlopok [építmények részei]; fémszalag feszítő elemek.

 ( 210 ) M 20 02695

 ( 220 ) 2020.09.10.

 ( 731 )  "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rönky Ernő, Budapest

 ( 541 ) MINDIG TV GO

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 02743

 ( 220 ) 2018.01.15.

 ( 731 )  Beijing Sogou Technology Development Co., Ltd., Beijing (CN)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardver és számítógép perifériák; viselhető aktivitáskövetők; mágnesesen kódolt azonosító

karkötők; okosórák (adatfeldolgozás); monitorok; elektronikus felügyeleti eszközök; fényképezőgépek, kamerák;

beszédhang rögzítésére és visszajátszására szolgáló berendezések; hordozható médialejátszók; online karkötők

(mérőműszerek); elektronikus regisztrálóeszközök; e-könyv olvasók; távvezérlő berendezések; számítógépes

programok (rögzített); letölthető szoftverek; letölthető elektronikus kiadványok; számítógépes alkalmazói

szoftverek kézi számítógépekhez; hang-, beszéd- és parancsfelismerésre, -átalakításra szolgáló szoftverek;

számítógépes játékszoftverek számítógépen, mobiltelefonon és cellatelefonon való használatra; számítógépes

keresőmotor szoftverek; számítógépes szoftverek adatok és információk összegyűjtésére, szerkesztésére,

rendezésére, módosítására, könyvjelzőzésére, továbbítására, tárolására és megosztására; adatfeldolgozó

berendezések; online adatbázisok elérésére, böngészésére és keresésére szolgáló letölthető szoftverek; globális

helymeghatározó rendszerek (GPS) és berendezések; az összes fent említett áru kizárólag toll formájú digitális

hangrögzítővel, toll formájú elektronikus fordítógéppel, elektronikus fordítógéppel, okosórával, internetes

keresőmotorral, írásjegy bevivővel, böngészővel kapcsolatban; hálózati kommunkiációs berendezések;

mobiltelefonok; riasztók; elemek, akkumulátorok; mobiltelefonokhoz való tokok; mesterséges intelligenciával

rendelkező emberszerű robotok és tanító robotok, mindkettő személyes, oktatási és hobbicélú használatra, és

 alkatrészek ezekhez.

 ( 210 ) M 20 02768

 ( 220 ) 2020.09.17.

 ( 731 )  Lumibath Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DIGITAL ART MUSEUM

 ( 511 )  41    Fényjáték; fényfestés; vetítés projektorokkal; architekturális vetítés; audiovizuális bemutatók; immerzív

 vetítés; 4D filmvetítés.

 ( 210 ) M 20 02781
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 ( 220 ) 2020.09.17.

 ( 731 )  Al Shawi Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Budapest with Me

 ( 511 )   36    Ingatlanközvetítés, ingatlanközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások, internetes ingatlanközvetítés.

 39    Utazásokkal és városnézéssel kapcsolatos szolgáltatások, turizmussal kapcsolatos szolgáltatások, interneten

 is.

 ( 210 ) M 20 02786

 ( 220 ) 2020.09.18.

 ( 731 )  Görgényi Fruzsina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Dr. Komáromi Viktória, Budapest

 ( 541 ) Fruscanella

 ( 511 )   30    Rizs, tészta és metélt.

 ( 210 ) M 20 02787

 ( 220 ) 2020.09.18.

 ( 731 )  Hanisch András, Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Koktélospoharak; poharak [ivóedények]; poharak (röviditalokhoz); pohártartók; ivóedények; ivópohár

 tartók; kancsók; söröskorsók; söröspoharak; pohárkészletek.

 ( 210 ) M 20 02790

 ( 220 ) 2020.09.18.

 ( 731 )  Merfelsz Dóra, Pilisszentkereszt (HU)

 ( 541 ) SAKU

 ( 511 )   22    Zsákok.

 ( 210 ) M 20 02791

 ( 220 ) 2020.09.18.

 ( 731 )  Mimox Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) GYÖNGYHALÁSZAT

 ( 511 )   35    Munkaerő-közvetítés és ezzel kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 02792

 ( 220 ) 2020.09.18.

 ( 731 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Dr. Tiber Péter, Budapest

 ( 541 ) "Ecofamily a tudatos harmónia útja"

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

 ( 210 ) M 20 02802

 ( 220 ) 2020.09.21.

 ( 731 )  TSU Rendezvényszervező Kft., Szentendre (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése, tudományos és humoros előadások szervezése.

 ( 210 ) M 20 02829

 ( 220 ) 2020.09.23.

 ( 731 )  Plandurance Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Személyi edzői szolgáltatások; sportszolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sport

 edzőtábori szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02830

 ( 220 ) 2020.09.23.

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

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pattern - Cleaner than clean

 ( 511 ) 3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

mosószóda tisztításhoz; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;

vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási

 folyamatokhoz.

 ( 210 ) M 20 02831

 ( 220 ) 2020.09.23.

 ( 731 )  AMIN ABID, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó István Tamás, Budapest

 ( 541 ) Servee

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02836

 ( 220 ) 2020.09.23.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) XTOPPER

 ( 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).

 ( 210 ) M 20 02838

 ( 220 ) 2020.09.23.
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 ( 731 )  Aqua Tender Hungary Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 ) Csir Kevin

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

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

 ( 210 ) M 20 02842

 ( 220 ) 2020.09.23.

 ( 731 )  Csörgő Márton 50%, Budapest (HU)

 Kurucz András 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Santsat

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

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

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

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

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

és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

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

lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő

berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek

kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési

szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

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

kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

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

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

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

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

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

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek

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

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;
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szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása;

vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett

mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; színpadi díszletek kölcsönzése; nevelés;

 szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bárszolgáltatások; bölcsődék, óvodák; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban;

főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snackbárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása;

magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; panziók; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése;

szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai

[szállásadás]; vendéglátás; világítóberendezések kölcsönzése; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi

 szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 02857

 ( 220 ) 2020.09.24.

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

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Softur

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 02875

 ( 220 ) 2020.09.26.

 ( 731 )  Renergy Consulting Kft., Pécs (HU)

 ( 541 ) renergy

 ( 511 )  7    Elektromos kompresszorok; napelemeket használó elektromos generátorok; napelemes generátorok.

 9    Üzemanyagcellák.

 ( 210 ) M 20 02893

 ( 220 ) 2020.09.29.

 ( 731 )  APD Real Estate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CITY PEARL

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés).

 ( 210 ) M 20 02961

 ( 220 ) 2020.10.02.
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 ( 731 )  MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató

berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatok rögzítésére, továbbítására,

másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető számítógépes szoftver,

üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; diagnosztikai

berendezések, nem gyógyászati célokra; mérőkészülékek, elektromos; interkommunikációs berendezések,

 készülékek.

 10    Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; vércukorszint mérők; diagnosztikai készülékek gyógyászati

 használatra.

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

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

 számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

  44    Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02962

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató

berendezések és felszerelések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; adatok rögzítésére, továbbítására,

másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető számítógépes szoftver,

üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; diagnosztikai

berendezések, nem gyógyászati célokra; mérőkészülékek, elektromos; interkommunikációs berendezések,

 készülékek.

 10    Sebészeti, orvosi készülékek és műszerek; vércukorszint mérők; diagnosztikai készülékek gyógyászati

 használatra.

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

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

 számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

  44    Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02965

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  Eper Studió Kft., Visegrád (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé; kakaó; cukor.
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 ( 210 ) M 20 02966

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) uSyst

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 02967

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) uPack

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 02968

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) uCont

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 02969

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) uSkid

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 02970

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  Enviro-Pannon Mérnöki és Szolgáltató Kft., Süttő (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) uPlant

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 20 02971

 ( 220 ) 2020.10.03.

 ( 731 )  WHATZZ Bt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) GamageR

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

 ( 210 ) M 20 02972

 ( 220 ) 2020.10.05.

 ( 731 )  Sütő Olivér, Budapest (HU)
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 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklám- és

marketing tevékenységek; árusító standok bérbeadása; célzott marketingtevékenységek; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; import- és exportügynökségek működtetése; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások;

 kereskedelmi és szolgáltatói üzletek, boltok bérbeadása és üzemeltetése; online kereskedelem.

 39    Raktárak bérbeadása; áruk csomagolása és kiszállítása; fuvarozás, áruszállítás; szállítási, logisztikai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02976

 ( 220 ) 2020.10.05.

 ( 731 )  Esztegár-Pataricza Eszter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák, irattáskák és diplomatatáskák; alkalmi táskák [clutch]; atlétikai táskák; bőrből készült táskák és

pénztárcák; bőrutánzatból készült táskák; boston táskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes

tárgyak tárolására; estélyi táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák;

hordozótokok, táskák; irattáskák, üzleti táskák; kozmetikai táskák; műszőrme táskák; összehúzható szájú táskák;

piperecikkek szállítására szolgáló tisztasági táskák; satchel táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák,

hátizsákok táborozóknak; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; üresen értékesített

 kozmetikai táskák; vállon átvethető táskák; vízálló táskák.

 ( 210 ) M 20 02977

 ( 220 ) 2020.10.05.

 ( 731 )  Németh Anna Karolina, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók.

  11    Műkörmös lámpák.

  41    Szépségápolási képzés; szépségápolási, kozmetikai oktatás.

  44    Humán higiénia és szépségápolás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 02978

 ( 220 ) 2020.10.05.

 ( 731 )  Csik Richárd, Velence (HU)

  ( 546 )

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

 számítógépek és számítógépes perifériák.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 20 02979

 ( 220 ) 2020.10.05.

 ( 731 )  Kovács Ferenc, Gönyű (HU)

 ( 541 ) Ba-Rock

 ( 511 )  41    Előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése;

előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

gálák, díszünnepélyek rendezése; koncerttermek, varieték; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató

szolgáltatások; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális

tevékenységek; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; kulturális szolgáltatások; kulturális

show-k szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális események lebonyolítása;

kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális tevékenységek

intézése (szervezése); kulturális tevékenységek lebonyolítása; megrendelésre történő dalszerzés nem

reklámcélokra; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); oktatás

és képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; online szórakoztatás; partiszervezés; rádiós és

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

televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rajongói klubszolgáltatások (szórakoztatás); rekreációs, szabadidős célú

ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; show-k, műsorok rendezése; színpadi

show-k szervezése; televíziós zenei koncertek; zene komponálása; zenei rendezvények szervezése; zenei

 versenyek szervezése; zenekar (együttes) által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 02982

 ( 220 ) 2020.10.06.

 ( 731 )  Magyar Esztétikus Csapatgimnasztika Sportszövetség, Budapest (HU)

 ( 541 ) AGG

 ( 511 )  41    Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása;

díjátadó ünnepségek szervezése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; játékok

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

rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú

kiállítások szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; konferenciák és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszolgáltatások; konferenciák, kongresszusok,

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

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

rendezése; konferenciaszervezés; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási

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

oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése;

oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése;

oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők,

versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási konferenciák rendezése és

lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok

tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek

szervezése és lebonyolítása; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése [szervezése]; versenyek

szervezése; versenyek szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; vetélkedők, játékok és
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versenyek szervezése; csoportos edzés oktatása; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzési utasítások és

felszerelés biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása; edzőlétesítmények

biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; élő sportesemények lebonyolítása; fizikai

erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; információnyújtás

sporttevékenységekhez; játékvezetés sportversenyeken; közösségi sportrendezvények szervezése; létesítmények

biztosítása csoportos gyakorlatokhoz; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények biztosítása

sport rekreációs tevékenységekhez; sport- és szabadidős tevékenységek; sportklubszolgáltatások; sport edzőtábori

szolgáltatások; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportbíróskodás; sportedzői tevékenység;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

közvetítése honlapokon keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportklubok

rendezvényeinek irányítása; sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények

fenntartása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás;

sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportolókkal kapcsolatos

információnyújtás; sportrangadók szervezése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények, versenyek és

sportbajnokságok szervezése; sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások;

sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;

sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;

sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;

sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek

és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztatás

tornabemutatók formájában; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények

formájában; tornaoktatás; tornabemutatók szervezése; tornák szervezése; tornarendezvények szervezése;

tornatanítás; tornatanítás nyújtása; tornatermek működtetése; tornatermek rendelkezésre bocsátása; tornatermi

létesítmények biztosítása; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; versenyek,

versenysorozatok szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; versenyszervezés; versenyzéssel kapcsolatos

információnyújtás; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések

szervezése; képzések tartása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások

szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési lehetőségek biztosítása;

képzési normák meghatározása; képzési tanfolyamok biztosítása; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása;

képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatás, tanítás; oktatás és képzés biztosítása; oktatáshoz

kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú

bemutatók rendezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok

lebonyolítása; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási és képzési szolgáltatások; sportneveléssel,

sportoktatással kapcsolatos információk; sportoktatás szervezése; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó

oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok

szervezése, tartása; tanfolyamszervezés; tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok,

képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és

kulturális rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások

sportrendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; jegyrendelési és jegyfoglalási

szolgáltatások; gimnasztikaversenyek szervezése, lebonyolítása,; gimnasztikai oktatás; gimnasztika

sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; gimnasztikai bemutatók szervezése, lebonyolítása; gimnasztikai

 játékok; gimnasztikaversenyek; gimnasztikaoktatás; gimnasztikai nevelés.

 ( 210 ) M 20 03010
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 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 20 03013

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  Körpince Kft., Palkonya (HU)

 ( 541 ) MOKOS

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; almabor, alkoholmentes; aloe vera italok, alkoholmentes;

árpakivonatok sör előállításához; ásványvizek; ásványvizek [italok]; eszenciák italok előállításához;

földimogyoró tej [alkoholmentes ital]; gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás

italok; készítmények italok előállításához; készítmények likőrök előállításához; kvasz [alkoholmentes ital];

limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej; mandulatej [ital]; méz alapú alkoholmentes italok;

mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas

italok; szódavíz; szódavizek; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek

 ásványvizek előállításához; termékek szénsavas vizek előállításához; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 33    Alkoholos eszenciák; alkoholos italok, a sörök kivételével; alkoholos kivonatok; almaborok; aperitifek; arak

[rizspálinka]; ánizslikőr, anis; ánizslikőr, anisette; borok; curacao; cseresznyepálinka; előkevert alkoholos italok,

nem söralapú; emésztést elősegítő italok [tömény italok és likőrök]; égetett szeszesitalok; gin; gyomorkeserű

[bitter] italok; gyümölcskivonatok, alkoholos; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; körtebor; likőrök;

 lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; pálinkák, brandyk; rizspálinka; rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 ( 210 ) M 20 03014

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  Budapesti Egyetemi Atlétikai Club, Budapest (HU)

 ( 541 ) Sárga70

 ( 511 )  41    Főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; futóversenyek lebonyolítása; kerékpáros

események szervezése; kerékpárversenyek szervezése; kerékpárversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

közösségi sportrendezvények szervezése; maratonok lebonyolítása; sport- és szabadidős tevékenységek;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

megrendezése; sportesemények megszervezése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése

és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sportszolgáltatások;

 sportszolgáltatások biztosítása; triatlonok lebonyolítása; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03015

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  Web-Server Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) GeekBee

 ( 511 )  42    A felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését és megosztását lehetővé tevő

interaktív hosztolási szolgáltatások; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes
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használatának biztosítása; adásfigyelő alkalmazásokhoz használt online, nem letölthető számítógépes szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatok importálására és

kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatraktározás; adatok

importálására és kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; alkalmazás-szolgáltatás; beléptetés mint szolgáltatás

(ACaaS) szerverek és szoftverek hosztolása; biztonsági adatmentési szolgáltatások; biztonsági másolatot készítő

számítógépes programok és berendezések biztosítása; digitális audio fájlok elektronikus tárolása; digitális

fényképek elektronikus tárolása; digitális fényképek és videók elektronikus tárolására szolgáló weboldal

biztosítása; digitális fényképek tárolására szolgáló tárhelyek hosztolása az interneten; digitális képek elektronikus

tárolása; digitális tartalmak hosztolása; digitális tartalom osztott tárolása; digitális videofájlok elektronikus

tárolása; digitális zene elektronikus tárolása; dokumentumok elektronikus tárolása; e-kereskedelmi felületek

fenntartása az interneten; egészségügyi nyilvántartások elektronikus tárolása; elektronikus adattárolás;

elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; elektronikus tárhelyek bérbeadása az interneten; elektronikus tárhelyek rendelkezésre bocsátása az

interneten; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre bocsátása vagy bérbeadása az interneten;

elektronikus tárolási szolgáltatások adatbázisok, képek és más elektronikus adatok archiválásához; fájlok és

dokumentumok elektronikus tárolása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhő-alapú virtuális

számítógépes rendszerek biztosítása; felhő-alapú virtuális számítógépes környezetek biztosítása; felhőalapú

számítástechnika; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus

fájlokhoz; felhőalapú tárhelyszolgáltatások elektronikus adatokhoz; fényképek elektronikus tárolása; hálózati

kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hardver és szoftver bérbeadása; honlapok fejlesztésére szolgáló online, nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; honlapok fejlesztésére szolgáló szoftverek bérbeadása;

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

szolgáltatások web oldalakhoz; internetes blogok hosztolása; internetes oldalak hosting szolgáltatása; internetes

tárhely biztosítás weblogok [webes naplók] részére; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára;

internetes weboldal hosting szolgáltatások; mobil weboldalak hosztolása; nem letölthető online szoftverek

biztosítása kommunikációs célokra; nem letölthető interaktív szórakoztatási szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; nem letölthető online szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; nem letölthető online

szoftverek korlátozott idejű használatának biztosítása szövegszerkesztéshez; nem letölthető online szoftverek

biztosítása szövegszerkesztéshez; nem letölthető, online szoftverek biztosítása; nyilvános felhő-alapú

tárhely-szolgáltatói szolgáltatások; on-line nem letölthető szoftver időleges használatának lehetővé tétele; online

nem letölthető szoftverek biztosítása adatbázis-kezeléshez; online weboldalak hosztolása mások számára; online

weboldalak tárolása mások számára interaktív megbeszélések lebonyolításához; online weboldalak tárolása

mások számára online tartalmak megosztására; online webtárhely vállalatok számára mikroweboldalak

létrehozására és tárolására való biztosítása; szerver hosting, szerverbérlés; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

tárhely bérbeadása honlapokhoz; tárhely biztosítása honlapokhoz; tárhely szolgáltatás digitális tartalmak,

nevezetesen online újságok és blogok számára; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló elektronikus

tárterület hosztolása az interneten; vállalati tartalomkezelés; web hosting szolgáltatás; webhelyek tervezése,

készítése, tárolása [hosztolása] és karbantartása mások számára; weboldalak fogadása, tárolása; weboldalak

karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása; weboldalak létrehozása, karbantartása és

üzemeltetése mások számára; webportálok hosztolása; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz; webtárhely

 biztosítása számítógépes honlapokhoz; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftverbérlés.

 ( 210 ) M 20 03016

 ( 220 ) 2020.10.09.

 ( 731 )  VIWA Product Europa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvizek; izotóniás italok; limonádék; vizek.

 ( 210 ) M 20 03017

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  Solar Hero Innovációs és Megújuló-energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös Balázs, Budapest

 ( 541 ) Napelemtakarék

 ( 511 ) 4    Megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; napenergiából nyert elektromos áram; nem megújuló

 energiaforrásokból nyert elektromos áram.

9    Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; fényelektromos

berendezések és készülékek napenergiás áramfejlesztéshez; fényelektromos berendezések és készülékek

napenergiával történő áramfejlesztéshez; hordozható napelem panelek villamos energia generálásához; ipari

napelemek; kristályos szilícium napelemek; napelem sorozatok; napelemek áramtermeléshez; napelemek

elektromos áram fejlesztéséhez; napelemek villamosenergia-termeléshez; napenergia kollektorok

áramtermeléshez; napenergia panelek, szoláris panelek; napmodulok; fotovoltaikus napmodulok; háztartási

 napelemek.

  11    Napkollektorok [fűtés]; napkollektorok fűtéshez; vákuumcsöves napkollektorok [hőcserélők].

  40    Elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

  42    Kutatás az épületépítés területén; mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03018

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  AKissBotanical Kft., Dunabogdány (HU)

 ( 541 ) MEZY

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 20 03020

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VENODUO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 210 ) M 20 03021

 ( 220 ) 2020.10.08.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok; snack-mártások, beleértve a guacamole-t, a tejfölös, a sajtos és a babos mártogatóst; jalapeno.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más
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gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

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

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; ételkészítési készletek, beleértve a taco ételkészítési készleteket, a

burrito készítési készleteket, a fajita készítési készleteket, amelyek tortillát, wrapet, fűszert, sajtmártást, salsát

tartalmaznak; tortilla; wrap; lapos kenyér; pita; chapatti; roti; piadina (olasz lapos kenyér); libanoni kenyér;

kenyér; taco kagyló; tostadák; gorditas; pizza alapok és kérgek; tortilla chips; kukorica alapú snackek; búza alapú

snack ételek; salsák; bab salsa; fűszerek (szószok), beleértve a taco ételízesítőt, taco szószt, sajtmártást; kukorica

 masa liszt; kukoricatészta; kukoricaliszt; kukoricadara; polenta; liszt; tortilla keverékek; tamale keverékek.

 ( 210 ) M 20 03022

 ( 220 ) 2020.10.08.

 ( 731 )  Mobile POS Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Agora Pay

 ( 511 ) 9    Adat- és fájlkezelő és adatbázisszoftverek; adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adatkeresést lehetővé

tevő számítógépes szoftverek; elektromechanikus szoftverek; együttműködési szoftverek; banki szoftverek;

gépvezérlő szoftverek; intelligens karakterfelismerő szoftverek [ICR]; piaci előrejelző szoftverek; segítő

szoftverek; számítógépes szoftver irodai gépek és berendezések távirányításához; számítógépes szoftverek

helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez;

számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek helymeghatározási

adatok továbbításához; biztonságos hitelkártya tranzakciókat elősegítő szoftverek; e-kereskedelmi és e-fizetési

szoftverek; elektronikus pénztárgép rendszerekhez használt számítógépes programok; felhasználók számára

pénzgyűjtést lehetővé tevő szoftverplatformok; fizetőszoftverek; online áruház üzemeltetésére szolgáló

szoftverek; online áruházakban vásárlói szokások kiértékelésére szolgáló szoftverek; számítógépes

e-kereskedelmi szoftver; számítógépes elektronikus kereskedelmi szoftverek, melyek lehetővé teszik a

felhasználóknak elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását egy globális számítógépes hálózaton keresztül;

szoftverek a kattintásonkénti fizetés optimalizálásához; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozásához;

szoftverek globális kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez; szoftverek online reklámok

 bérbeadásához weboldalakon; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.

 ( 210 ) M 20 03048

 ( 220 ) 2020.10.12.

 ( 731 )  Thummerer Éva, Noszvaj (HU)

 ( 541 ) Sweet therapy

 ( 511 )  30    Csokoládé pralinék formájában; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények; csokoládés

 édességek; csokoládétojások.

 ( 210 ) M 20 03053

 ( 220 ) 2020.10.12.

 ( 731 )  NATICS LABORATOIRES Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) NATICS

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 20 03071

 ( 220 ) 2020.10.13.

 ( 731 )  KASHMIR RESTAURANT Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  39    Éttermi ételszállítás.

  43    Éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; cukrászdák szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 20 03139

 ( 220 ) 2020.10.19.

 ( 731 )  Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

 ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.

 ( 210 ) M 20 03140

 ( 220 ) 2020.10.19.

 ( 731 )  Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A mi lakásunk, a te otthonod

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

 ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.

 ( 210 ) M 20 03141

 ( 220 ) 2020.10.19.

 ( 731 )  Flatco Real Estate Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Our apartment, your home

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanügynökség;

 ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása; lakások bérbeadása.

 ( 210 ) M 20 03142

 ( 220 ) 2020.10.16.

 ( 731 )  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 03145

 ( 220 ) 2020.10.19.

 ( 731 )  Koncz-Nádas Nóra, Budapest (HU)

 ( 541 ) Getmoving

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés
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biztosítása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; súlyzós edzés oktatása;

súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitneszedzés]; fizikai

 erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés].

  44    Rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.

 ( 210 ) M 20 03147

 ( 220 ) 2020.10.19.

 ( 731 )  Biró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 ( 210 ) M 20 03148

 ( 220 ) 2020.10.20.

 ( 731 )  PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, szakmai képzés kereskedelmi vállalkozás működésével összefüggésben, valamint egészségüggyel,

gyógyszerészi tanácsadással kapcsolatos szakmai képzés gyógyszerészek, asszisztensek, szakasszisztensek

 részére elektronikus úton, interneten keresztül.

 ( 210 ) M 20 03149

 ( 220 ) 2020.10.20.

 ( 731 )  Tulkán Benjámin Miklós, Veresegyház (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Evőeszközök; biológiailag lebomló evőeszközök; evőeszközkészletek; újrahasznosítható, környezetbarát,

 egyszerhasználatos fa, bambusz, cukornád evőeszközök.

 21    Étkészletek; biológiailag lebomló étkészletek; újrahasznosítható, környezetbarát, egyszerhasználatos fa,

 bambusz, cukornád étkészletek.

 ( 210 ) M 20 03150

 ( 220 ) 2020.10.20.

 ( 731 )  Terravida Kft., Remeteszőlős (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csonthéjas magvak étkezésre; ehető magvak; előkészített nagymagvú tiszafa magvak; magvak, elkészítve;

 magvak, feldolgozott; napraforgó magvak, feldolgozott.

 30    Magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; rizs; rizs

alapú ételek; rizsalapú pudingos desszertek; főként rizst tartalmazó ételek; hántolt rizs; puffasztott rizs;
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puffasztott rizs rágcsálnivalók; rizs alapú rágcsálnivalók; rizs-chipsek; rizses tésztaalapok; rizskása; rizsliszt;

rizstészta; chips [gabonakészítmény]; cukorral és mézzel bevont gabonakészítmények; emberi étkezésre szánt

gabonafélék; feldolgozott gabonafélék emberi fogyasztásra; feldolgozott gabonamagvak; gabona alapú

élelmiszerek emberi fogyasztásra; gabonaalapú élelmiszerkészítmények; gabonából készült rágcsálnivalók;

gabonafélék emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekhez; gabonafélékből készült élelmiszerek;

gabonakészítmények; gabonaliszt; gabonapelyhek; gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó

ételkeverékek; gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek; pótkávék [gabona vagy cikória alapú]; reggeli

gabonafélék, zabkása, búzadara; sült gabonafélékből készült élelmiszerek; tésztakészítésre szolgáló gabonafélék;

almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; bors; chow-chow [zöldséges ízesítő]; curry [ízesítő]; csillagánizs; darált

fokhagyma [fűszer]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az

ételeszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; fahéj [fűszer]; feldolgozott magok fűszerezési

használatra; fűszerek; ízesítők; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;

gyömbér [fűszer]; harissá [ízesítő]; húspuhító szerek, háztartási használatra; kerti gyógynövények, tartósított

[ízesítőszerek]; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; marinádok [fűszeres pácok]; narancsvirágvíz ízesítési célokra;

panírkeverékek; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); sáfrány [ételízesítő]; só élelmiszerek tartósítására;

sonkamáz; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz (1);

szójabab krém [ételízesítő]; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tamarind [ízesítő]; vanília

[ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; só, ízesítők, fűszerek; tartósított

 fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.

  31    Ehető magvak [feldolgozatlan].

 ( 210 ) M 20 03152

 ( 220 ) 2020.10.20.

 ( 731 )  Ács Viktor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Grafikai illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai szoftverrendszerek tervezése;

grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati

arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikai tervező szolgáltatás; grafikák

készítése; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; ipari és grafikai tervezés;

kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai tervezési

szolgáltatások; számítógépes grafikák renderelése (digitális képfeldolgozási szolgáltatások); számítógéppel

támogatott grafikai tervezés; szoftver mint szolgáltatásként [SaaS] biztosított grafikai tervezőplatformok;

tanácsadási szolgáltatások grafikákhoz használt számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; weboldalak készítésére

 szolgáló tervezés és grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 20 03154

 ( 220 ) 2020.10.20.

 ( 731 )  Lencsés-Konorót Ferenc, Las Chafiras (ES)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Ózon monitorok nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 03159
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 ( 220 ) 2020.10.21.

 ( 731 )  WHITE LAKE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aludttej; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; erjesztett tejes italok étkezési célokra; fermentált sült tej;

joghurt; joghurtitalok; kefir [tejes ital]; magas fehérjetartalmú tej; margarin tejtermékkel; milk shake-ek

[tejturmixok]; sűrített tej; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó

tejtermékek; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; túró [quark]; túró alapú desszertek; töltött

 túródesszertek; vaj; vajkrém; tejalapú desszertek; sajtok.

 30    Csokoládés italok tejjel; csokoládés mousse-ok [habok]; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; karamellák

 [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé alapú italok; kávé tejjel; pudingok.

 ( 210 ) M 20 03164

 ( 220 ) 2020.10.21.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Banántartalmú vagy banánnal ízesített édességek csokoládé bevonattal; banántartalmú vagy banánnal

ízesített cukorkák csokoládé bevonattal; banántartalmú vagy banánnal ízesített cukrászáruk csokoládé bevonattal;

banántartalmú vagy banánnal ízesített zselés édességek csokoládé bevonattal; banántartalmú vagy banánnal

 ízesített zselés cukrok csokoládé bevonattal.

 ( 210 ) M 20 03165

 ( 220 ) 2020.10.21.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kekszek cukorbetegeknek; diétás kekszek; kekszek gyógyászati célra.

  30    Kekszek; tartós kekszek; gyümölcstartalmú kekszek; sós kekszek.

 ( 210 ) M 20 03166

 ( 220 ) 2020.10.21.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)
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 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kekszek cukorbetegeknek; diétás kekszek; kekszek gyógyászati célra.

  30    Kekszek; tartós kekszek; gyümölcstartalmú kekszek; sós kekszek.

 ( 210 ) M 20 03167

 ( 220 ) 2020.10.21.

 ( 731 )  I.D.C. Holding, a.s., Bratislava (SK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kekszek cukorbetegeknek; diétás kekszek; kekszek gyógyászati célra.

  30    Kekszek; tartós kekszek; gyümölcstartalmú kekszek; sós kekszek.

 ( 210 ) M 20 03172

 ( 220 ) 2020.10.22.

 ( 731 )  Németh Krisztina, Tiszasziget (HU)

 Németh Tibor Zoltán, Tiszasziget (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Babák; babák, mint játékok; játékbabák, játékok; játék figurák; szövet játékok; húzós játékok; manipulatív

 játékok; kitömött játékok; oktató játékszerek; játékszerek gyermekeknek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy- és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: rágókákat

tartalmazó babacsörgő; rágókák babák számára; szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, díszítések és

dekorációk; fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból; szobrok, kisplasztikák és

művészeti alkotások, díszítések és dekorációk; babák; babák, mint játékok; játékbabák; játékok; játékfigurák;

szövet játékok; húzós játékok; manipulatív játékok; kitömött játékok; oktató játékszerek; játékszerek
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gyermekeknek; kendők [ruházat]; kendők [textil méteráruk]; arctörlő kendők, törölközők; ajándékkuponok,

 ajándékutalványok; ajándékutalványok.

 ( 210 ) M 20 03189

 ( 220 ) 2020.10.25.

 ( 731 )  E-Gyenes Market Korlátot Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Lovejam

 ( 511 ) 5    Diétás ételkiegészítők; diétás és táplálkozási készítmények; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és

állóképesség javítására; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

használatra; táplálkozási kiegészítők; növényi kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek;

gyógyhatású készítmények embereknek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények és gyógyfüvek;

gyógynövények; gyógynövény-főzetek; férfierő-fokozó gyógynövényes kapszulák; gyógynövényes készítmények

gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok; gyógynövénykivonatok gyógyászati célokra; növényi és

gyógynövényi kivonatok gyógyászati célokra; gyógynövények szárított vagy tartósított formában;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; folyékony gyógynövényes

 táplálék-kiegészítők.

 10    Szexuális tevékenységet segítő árucikkek; szexuális tevékenységet segítő eszközök; szexuális tevékenységet

 segítő készülékek, eszközök és árucikkek; pénisznövelők, mint szexuális segédeszközök felnőtteknek.

 29    Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; lekvárok [citrusfélékből];

 lekvárok citrusokból.

 ( 210 ) M 20 03191

 ( 220 ) 2020.10.25.

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

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EverLife IMMUN4U

 ( 511 ) 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.

 32    Zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; 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.

 ( 210 ) M 20 03192

 ( 220 ) 2020.10.20.

 ( 731 )  Continent Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Alsó és felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőruhák; pizsamák; alsónadrág; csecsemőruhák; kabátok,

 nadrágok; női ruhák; pólók, pulóverek; szoknyák; síruhák; köntösök, kombinék; harisnyák; fürdőruhák.
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 ( 210 ) M 20 03199

 ( 220 ) 2020.10.26.

 ( 731 )  SoReCa Kft., Budaörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Növényi fehérjéből készült élelmiszerek.

 ( 210 ) M 20 03251

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  APD Real Estate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Héjja Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés).

 ( 210 ) M 20 03267

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  Marton Edvin, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és

fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; fényképészet; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; hangmérnőki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

 helyfoglalás show-műsorokra.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; önkiszolgáló éttermek; sátrak kölcsönzése, szállásfoglalás;

 szállásügynökségek [szállodák, panziók]; tortadíszítések; vendéglátás; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03268

 ( 220 ) 2020.10.30.

 ( 731 )  Galiotti Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) FasciaModum

 ( 511 )  41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok

kiadása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

kiadása; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú hang- és

videofelvételek készítése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása;

vizsgaszervezés [oktatási]; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyászattal kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások.
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 44    Terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás testkezelések; masszázs; masszázs

 szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; fizikai rehabilitáció; sportmasszázs.

 ( 210 ) M 20 03271

 ( 220 ) 2020.11.02.

 ( 731 )  ShopRenter.hu Kft., Debrecen (HU)

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

 ( 541 ) Shoprenter

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek e-kereskedelemben való használatra; elektronikus publikációk e-kereskedelemben

való használatra; e-kereskedelemben használatos szoftverek mobileszközökhöz; számítógépes szoftver

platformok webáruházakhoz; számítógépes szoftver alkalmazások webáruházakhoz; alkalmazásprogramozási

 illesztőszoftverek (API) e-kereskedelemben használatos szoftveralkalmazások kialakításához.

 35    Weboldalak és mobil platformok biztosítása az e-kereskedelmi szolgáltatások területén; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások vásárlói és eladói számára; üzleti és kereskedelmi kapcsolati információk

biztosítása az e-kereskedelem területén; termékadatbázisok létrehozása webáruházak számára; üzletvezetési és

értékesítési szaktanácsadás webáruházakkal kapcsolatban; üzleti menedzsment asszisztencia az e-kereskedelem

területén; üzletvezetéssel kapcsolatos információ- és adatgyűjtés és -elemzés webáruházakkal kapcsolatosan;

marketing tanácsadás webáruházakkal kapcsolatban; marketing szövegírás; keresőoptimalizálás (SEO)

 webáruházakkal kapcsolatban.

 41    Webáruházakkal kapcsolatos publikációk online kiadása; webáruházakkal kapcsolatos tanfolyamok,

 workshopok szervezése és tartása; webáruházakkal kapcsolatos oktatás.

 42    Weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára;

weboldalak telepítése az internetre mások számára; e-kereskedelemmel kapcsolatos szoftverek bérbeadása;

webáruházak létrehozása mások számára; webáruházak fenntartása, támogatása, fejlesztése, költöztetése mások

számára; online platformok fejlesztése és biztosítása webáruházakhoz; webáruház motorok fejlesztése; kiegészítő

szolgáltatások biztosítása webáruház motorokhoz; app-szolgáltatások igénybevételének biztosítása webáruházak

számára; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) az e-kereskedelem területén; szoftver-mint-szolgáltatás (SaaS) az

adatbázis-kezelés, értékesítés, valamint ügyfelek nyomon követése és kezelése, illetve készletgazdálkodás

 területén; webáruházakkal kapcsolatos szaktanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03275

 ( 220 ) 2020.11.02.

 ( 731 )  Vichy Víz Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DIESEL

 ( 511 ) 3    Aromaterápiás olajok (kozmetikai alkalmazásra); bőrápoló olajok (nem gyógyhatású); illatszerek,

eszenciaolajok; kókuszolaj kozmetikai célokra; növényi illóolajok; olajok parfümökhöz és illatszerekhez;

rózsaolaj; természetes olajok kozmetikai célokra; 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); ámbra (illatszer); virágkivonatok (illatszerek); testdezodorok

(illatszerek); test spray-k (nem gyógyhatású); természetes olajok parfümökhöz; természetes illatszerek;

szintetikus vanillin (illatszerkészítmények); szilárd parfümök; rózsaolaj kozmetikai célokra; parfümök személyes

használatra; parfümvizek, illatosított vizek; parfümök ipari célokra; parfümkivonatok; 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; 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
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arcra; kozmetikai habok; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek

 szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; önbarnító készítmények (kozmetikumok); smink arcra és testre.

 ( 210 ) M 20 03296

 ( 220 ) 2020.11.04.

 ( 731 )  Milanovich Attila József, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 03323

 ( 220 ) 2020.11.05.

 ( 731 )  Bonafarm Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 20 03365

 ( 220 ) 2020.11.09.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 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) (2),

televíziós műsorszórás, közvetítés, telex szolgáltatások, üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével,

 vezeték nélküli műsorterjesztés, videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulutrális 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
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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, 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 reklámszövegek, televíziós szórakoztatás,

varieté-előadások bemutatása, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videorögzítés, videoszalagok

 vágása, zenei produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 210 ) M 20 03436

 ( 220 ) 2020.11.13.

 ( 731 )  R&F International Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Kehidakustány (HU)

 ( 740 )  dr. Csömöre Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, húsipari termékek, konzervek.

 ( 210 ) M 20 03459

 ( 220 ) 2020.11.13.

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

 ( 541 ) ZELBERUN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 03485

 ( 220 ) 2020.11.16.

 ( 731 )  WEM-GAMMA Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes fahéjpuncs szárított datolyaszilvával

[sujeonggwa]; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes koktélalapok; alkoholmentes koktélkeverékek;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes mézalapú italok; alkoholmentes puncs;

alkoholmentes rizspuncs [sikhye]; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; aloe

vera italok, alkoholmentes; citromos árpaital; dióféle- és szója-alapú italok; energiaitalok; elektrolitokat

tartalmazó sportitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; fagyasztott gyümölcsalapú italok; fagyasztott
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szénsavas italok; füstölt szilvából készült italok; gyümölcslé; gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó

alkoholmentes italok; gyümölcspuncs, alkoholmentes; ízesített szénsavas italok; juharvíz; kávé ízesítésű

üdítőitalok; koffeintartalmú energiaitalok; méz alapú alkoholmentes italok; narancsos árpaital; nem szénsavas

üdítőitalok; nyírvíz; proteinnel dúsított sportitalok; részben fagyasztott jégkásaitalok; smoothie [alkoholmentes

gyümölcsitalok]; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; sörbetek italok formájában;

szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szénhidrát-italok; tápanyaggal dúsított italok; tea ízesítésű

gyümölcsalapú üdítőitalok; tonik; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz

[italok]; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; víz; vizek; vitamintartalmú italok;

zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöld zöldséglé-italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok;

alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; gyömbéres üdítőital; gyümölcsízesítésű

üdítőitalok; kóla; kóla italok; kólák [üdítőitalok]; limonádék; krémszóda; száraz gyömbéres üdítőital; szénsavas

gyümölcslevek; szénsavas ivólevek; teaízesítésű alkoholmentes szénsavas italok; tonik [nem gyógyhatású italok];

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes zöldségitalok; almalevek; aloe

vera italok; aloe vera levek; ananászlé italok; citromlé; fekete ribizlilé; főként gyümölcsleveket tartalmazó italok;

dinnyelé; gabonamagvakat és zabot tartalmazó smoothie-k; görögdinnyelé; gránátalmalé; grapefruitlé;

gyömbérlés italok; gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsalapú italok; gyümölcsitalok;

gyümölcsitalok és gyümölcslevek; gyümölcsízű italok; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcslevek [italok];

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; italokként használt gyümölcslevek; jeges gyümölcsitalok; kókusz alapú italok;

mangólé; mustok; narancslé; narancslé-italok; narancsszörp; organikus gyümölcslevek; paradicsomlevek [italok];

sűrített füstölt szilvalé; sűrített gyümölcslé; szőlőlé; szőlőlé italok; szőlőlé-italok, alkoholmentes; vegyes

gyümölcslé; vörös áfonyalé; vörös ginzeng levek [italok]; zöldséges smoothie-k; zöldségitalok; zöldséglé;

zöldséglevek [italok]; ásvány- és szénsavas vizek; ásványvizek; ásványvíz [italok]; asztali vizek; forrásvíz;

gleccservíz; gyümölcs ízesítésű vizek; ivóvíz; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; lítiumos vizek; nem

gyógyhatású ásványvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas

vizek; szénsavmentes víz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított víz; teakivonatokat tartalmazó vízalapú

italok; tisztított ivóvíz; termékek szénsavas vizek előállításához; vitamint tartalmazó ivóvíz; vízalapú funkcionális

italok; vizek [italok]; alkoholmentes likőrök; alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; erjesztetlen

mustkivonat; esszenciák italok előállításához; esszenciák ízesített ásványvíz készítéséhez [nem esszenciaolajok

formájában]; fekete ribizlisűrítmény; gyümölcsszörpök; hígítható készítmények italok készítéséhez;

gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; italok készítéséhez használt zöld citromlé; italok készítéséhez

használt citromlé; italok készítésére szolgáló porok; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok

formájában; készítmények likőrök előállításához; kivonatok italok előállításához; kókuszvíz készítéséhez használt

porok; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; limonádé szirupok; pasztillák szénsavas italokhoz; porok

szénsavas italokhoz; sörbet italok elkészítésére használt keverékek; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez;

szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok tejsavó alapú

italok készítéséhez; szirupok üdítőkhöz; szőlőmust; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok

italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz; tartósított must, erjesztetlen; üdítőitalok készítéséhez használt

 porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital-sűrítmény limeléből.

 ( 210 ) M 20 03487

 ( 220 ) 2020.11.16.

 ( 731 )  Gergely Szilágyi, Biharugra (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszernövények.

  31    Feldolgozatlan fűszernövények.

 ( 210 ) M 20 03492

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  Lándori Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) Fiakr

 ( 511 )  39    Szállítás; utazásszervezés; autóbérlés sofőrrel; autóval történő utasszállítás; közúti személyszállítás; limuzin

szolgáltatások; minibuszos szállítási szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; szárazföldi utasszállítás; személyek

szállítása szárazföldön; személyszállítás megszervezésével kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szolgáltatások

személyszállítás megszervezéséhez; taxi szolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxis szállítás

tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás megszervezése; utasok szállítása autóval;

utasszállítás közúton; utasszállítás megszervezése; utasszállítás szárazföldön; utasszállítás taxival; utasszállítási

szolgáltatások szervezése mások számára online alkalmazáson keresztül; utazási szolgáltatások; utazások

tervezése; útvonaltervezéssel kapcsolatos szolgáltatások; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó

szolgáltatások; utasszállítás mikrobusszal; utasszállítás sofőrrel; utasok és csomagjaik szállítása; utasok

csomagjainak szállítása; utasok autós szállításának megszervezése; telekocsi-szolgáltatások; szállodai transzfer

szolgáltatások; szárazföldi személyszállítás; szállítási szolgáltatások mozgáskorlátozottak számára; repülőtéri

shuttle szolgáltatások utasoknak a repülőtéri parkoló és a repülőtér között; autómegosztási szolgáltatások;

autóbuszok működtetése; autóbuszos szállító szolgáltatások; autóbuszos személyszállító szolgáltatások;

autóbuszos utazás szervezése; buszos utazások szervezése; helyfoglalás utazással kapcsolatban; foglalási

szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; idegenvezetés; közúti utasszállítási szolgáltatások; közúti utasszállítás;

szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; személyszállítás autóbusszal; tömegközlekedési szolgáltatások a

nagyközönség számára; utasok szállítása autóbuszokkal; utasszállítás autóbuszon; utasszállítás távolsági

autóbusszal; utazók szállításának megszervezése [utasszállítás]; idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetői és

 utazási információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03494

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  Qualitibest Kft., Hernád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

 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.

 ( 210 ) M 20 03495
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 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

 ( 541 ) Esküvőpalota

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 03496

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

 ( 541 ) Ékszerpalota

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

 ( 210 ) M 20 03497

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 20 03498

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  Blaner Attila Antal, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03499

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy

 háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 20 03502
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 ( 220 ) 2020.11.18.

 ( 731 )  PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Patikai piackutatási tevékenység, vélemények, visszajelzések gyűjtése anonim módon, interneten történő

kérdőíves megkérdezés formájában, az összegyűjtött anyagok feldolgozása és elemzése, az eredmények

közzététele strukturált formában a kutatásban részt vevő vállalkozások számára a sikeres működésük segítésének

céljából; a kutatási és információnyújtási tevékenység a következő területekre terjed ki: egészségügy,

 gyógyszerellátás, gyógyszerészi gondozás, gyógyszertári működés.

 44    Patikai piackutatási és információnyújtási tevékenység keretében megvalósuló gyógyszertári,

 gyógyszerészeti tanácsadó szolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 03503

 ( 220 ) 2020.11.18.

 ( 731 )  PHOENIX Pharma Zrt., Fót (HU)

 ( 541 ) PATIKAHANG

 ( 511 )  35    Patikai piackutatási tevékenység, vélemények, visszajelzések gyűjtése anonim módon, interneten történő

kérdőíves megkérdezés formájában, az összegyűjtött anyagok feldolgozása és elemzése, az eredmények

közzététele strukturált formában a kutatásban részt vevő vállalkozások számára a sikeres működésük segítésének

céljából; a kutatási és információnyújtási tevékenység a következő területekre terjed ki: egészségügy,

 gyógyszerellátás, gyógyszerészi gondozás, gyógyszertári működés.

 44    Patikai piackutatási és információnyújtási tevékenység keretében megvalósuló gyógyszertári,

 gyógyszerészeti tanácsadó szolgáltatás.

 ( 210 ) M 20 03504

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  "BORPALOTA" Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

 ( 541 ) DUBICZ

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bárszolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások, vendéglátás.

 ( 210 ) M 20 03506

 ( 220 ) 2020.11.18.

 ( 731 )  Polyákné Jakab Erzsébet, Felsőszentiván (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   38    Internetes fórumok biztosítása; digitális fájlok továbbítása; üzenetek és képek továbbítása.

 41    Oktatás; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; online elektronikus publikációk; online, nem

 letölthető videók biztosítása.
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 ( 210 ) M 20 03507

 ( 220 ) 2020.11.18.

 ( 731 )  Denttinger Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Abszolút mosoly

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

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

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

 ( 210 ) M 20 03508

 ( 220 ) 2020.11.17.

 ( 731 )  Vegacountry Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) PEGASUS

 ( 511 )   31    Gyümölcsök, déli gyümölcsök.

 ( 210 ) M 20 03529

 ( 220 ) 2020.11.19.

 ( 731 )  Weng Quanyun, Budapest (HU)

 ( 740 )  Básty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Alsóruházat; fehérneműk.

 ( 210 ) M 20 03534

 ( 220 ) 2020.11.20.

 ( 731 )  Zajzon László, Budapest (HU)

 ( 740 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 541 ) HandCUP

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; gyermekkozmetikai cikkek;

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hintőpor, pipere célokra;

illatszer készítmények; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; kollagén készítmények

kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők;

leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; naptejek; napvédő, napozó

készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási, higiéniai célokra; parfümök;

parfümvizek, illatosított vizek; micellás víz; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; tisztítókészítményekkel

 átitatott babatörlő-kendők.

5    Antibakteriális kézmosók; bedörzsölő szerek; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; dohányzásról való

leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik;

égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra;

fertőtlenítőszerek; antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; kendők gyógyszeres

folyadékokkal átitatva; kendők fertőtlenítőszerrel átitatva; kontaktlencse tisztító készítmények; oldatok

kontaktlencsékhez; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; szexuális síkosítószerek; szexuális stimuláló

gélek; tamponok; vérzéscsillapító készítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; fertőtlenítő

 szappanok.

 16    Előkék papírból; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papírtörlők tisztítási célokra;

papírszalvéták; papírtörölközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek papírból;
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sminkeltávolító papírkendők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez.

 21    Tányérok papírból vagy műanyagból; poharak papírból vagy műanyagból; eldobható tányérok; edények;

étkészlet a kések, villák, kanalak kivételével; hőszigetelő tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok

 italokhoz; tárolók, tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra.

 ( 210 ) M 20 03569

 ( 220 ) 2020.11.20.

 ( 731 )  Grósz Béla, Pilisvörösvár (HU)

 ( 541 ) Kontra

 ( 511 )  9    Podcastok; letölthető podcastok.

  38    Podcasting szolgáltatások.

  41    Szórakoztatás podcaston keresztül.

 ( 210 ) M 20 03575

 ( 220 ) 2020.11.19.

 ( 731 )  Lundaman Kft., Visegrád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 20 03582

 ( 220 ) 2020.11.23.

 ( 731 )  Váczi Norbert, Dabas (HU)

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03583

 ( 220 ) 2020.11.23.

 ( 731 )  Menner Krisztina, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 20 03587

 ( 220 ) 2020.11.23.

 ( 731 )  Vendégváró Vendégfogadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sebestyén Tamás, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

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

 mártások és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 20 03593

 ( 220 ) 2020.11.23.

 ( 731 )  6 X 6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03594

 ( 220 ) 2020.11.23.

 ( 731 )  "CSOKI SAVARIA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

 ( 541 ) SUNNY MARKET

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

 ( 210 ) M 20 03595

 ( 220 ) 2020.11.23.

 ( 731 )  "CSOKI SAVARIA" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03599

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  ÁR-TÉR-HERBAHÓD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fűszernövények; jeges tea; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok és levelek; teák (nem
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 gyógyászati használatra).

 ( 210 ) M 20 03602

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  Kékesi Attila Zoltán, Ságújfalu (HU)

 ( 541 ) kékesgyöngye

 ( 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).

 ( 210 ) M 20 03603

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  Rezsimentor Hungary Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; építés, építkezések felügyelete, építési tanácsadói szolgáltatások; építkezési

projectekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; lakások napelemes áramellátó rendszereinek

üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; lakóházak

 felújítása; lakóházak korszerűsítése; lakóépületek energetikai felújítása.

 ( 210 ) M 20 03604

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  Kecsmárik Gusztáv, Budapest (HU)

 ( 541 ) Rapid Ingatlan

 ( 511 )  36    Épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületkomplexumokkal kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; föld ingatlan kezelés; föld ingatlan kezeléssel kapcsolatos tájékoztatás;

időmegosztásos ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások; időmegosztásos ingatlanok kezelése; ingatlan

adminisztráció; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlanirodák [apartmanok];

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák

szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos

ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és

szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és

megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanok vásárlása [mások

számára]; ingatlanok vásárlása mások nevében; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás;

ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokkal

kapcsolatos számítógépesített információs szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos alkuszi szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanszerzéshez

kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantulajdon

vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység;

ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás;
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ingatlanvásárlással kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése;

interneten keresztül történő ingatlanügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; ipari létesítményekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; kereskedelmi

ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek szolgáltatásai; kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakóingatlanokkal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; szállások

kiadásával foglalkozó irodák (ingatlantulajdonok); tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; ügynökségek (ingatlan -); ügynökségi

szolgáltatások ingatlan megbízásból történő eladásához; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; ingatlanfedezetre kötött hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; jelzáloggal, ingatlanteherrel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanérték-becslés; ingatlan értékelés; ingatlan értékbecslés;

 ingatlanok értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás.

 37    Ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfelújítás; ingatlanok karbantartása; ingatlantakarítás;

 ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03608

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  Bódi-Oroszi Éva, Gyál (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 3D BELLY BABY

 ( 511 )   45    Személyre szabott ajándéktárgyak, dísztárgyak készítése.

 ( 210 ) M 20 03633

 ( 220 ) 2020.11.27.

 ( 731 )  Poller Roland, Bonyhád (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., 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; fertőtlenítőszerek; antibakteriális

kézmosók; antibakteriális szappan; ásványi élelmiszer-kiegészítők; búzacsíra étrendkiegészítők; fertőtlenítő

szappanok; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fogyasztó tabletták; gyógyhatású fogkrém; gyógyhatású

fürdőkészítmények; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású

olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógyszappanok; gyógyteák; idegerősítő szerek;

immunerősítők; lenmag étrendkiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők;

oxigénfürdők; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrendkiegészítők; sók ásványi

 fürdőkhöz; táplálékkiegészítők; terapeutikus fürdőkészítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok.

 29    Növényi olajok étkezési célra; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; citromlé étkezési használatra;

dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési

kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított zöldségek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott zöldségek; fokhagyma [konzervek];

földimogyoró, feldolgozott; gomba, tartósított; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított;

gyümölcs alapú snackek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcssaláták; joghurt; kefir [tejes ital]; kókuszolaj és -zsír

[étkezési]; kókusztej; kókuszvaj; lenmagolaj kulináris célokra; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej-alapú

italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített;
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mogyorók, elkészített; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olívaolaj,

étkezési; repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; sajtok; savanyúkáposzta; szárított zöldségek;

 szarvasgomba, tartósított; tej; tejtermékek; tojások; túró [quark]; vaj; vajkrém; zöldségsaláták; virágpor.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

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

szószok és egyéb fűszerek; gluténmentes termékek; búzacsíra emberi fogyasztásra; darált fokhagyma[fűszer];

fahéj [fűszer]; gabonaszeletek; gyömbér [fűszer]; jeges tea; kamilla-alapú italok; kávékapszulák; kurkuma;

lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; propolisz; rizs alapú rágcsálnivalók; snack

ételek (gabonaalapú); szendvicsek; tea; tea alapú italok; teák [nem gyógyászati használatra]; zabalapú ételek;

 zsemlék.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez, smothiek; zöldségitalok; energiaitalok; izotóniás italok; kávé

ízesítésű üdítőitalok; limonádék; méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; proteinnel dúsított

 sportitalok; szódavizek; szörpök limonádékhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 35    Szabadidős programok, egészségmegőrzéssel összefüggő szolgáltatások, aerobik- és tánctermekkel

kapcsolatos szolgáltatások, edzőtermekkel kapcsolatos szolgáltatások kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása;

reklám- és marketingtevékenységek; rádiós, televíziós és internetes reklámozás és marketingtevékenységek;

szponzorok felkutatása; reklámanyagok terjesztése; outsourcing szolgáltatások; internetes kereskedelem áruk és

szolgáltatások tekintetében; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; kereskedelmi információ és tanácsadás

 fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

 41    Coaching (tréning); ételekkel kapcsolatos oktatói tevékenységek; ételekkel kapcsolatos oktatói képzések;

diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása, csoportos szabadidős tevékenységek, edzés oktatása,

megszervezése, lebonyolítása; egészségügyi felvilágosító programok kidolgozása, megszervezése és

lebonyolítása; egészséggel kapcsolatos prevenciós és rehabilitációs képzések kidolgozása, megszervezése és

lebonyolítása; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzések; edzőtermi szolgáltatások; edzéssel

kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel kapcsolatos elektronikus kiadványok

közzététele; élő előadások bemutatása; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzés az

interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások

biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények biztosítása; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fitnesz órák

vezetése; könyv, újság, szakfolyóiratok, szórólapok kiadása; know-how átadása (képzés); konferenciák,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; sport és fitnesz szolgáltatás; egészségmegőrzéssel kapcsolatos

személyes oktatói és gyakorlati képzések; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása és azok használatának

képzése; bálok, bankettek, díjátadók, díszvacsorák, estélyek, gálarendezvények, klubok, konferenciák

megszervezése és lebonyolítása; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése;

 táboroztatás.

 ( 210 ) M 20 03651

 ( 220 ) 2020.11.30.

 ( 731 )  S-OTTIMFOOD Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel

elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

éttermi vendégek számára; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elvitelre árusított

ételek szolgáltatása; ételkészítés; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel

 elvitelre árusításához.

 ( 210 ) M 20 03652

 ( 220 ) 2020.11.30.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 keresztül.

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

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

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

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

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

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

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

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

 tevékenységek szponzorálása.

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

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

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

 tevékenységek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 03654

 ( 220 ) 2020.11.30.

 ( 731 )  The Coca-Cola Company, Atlanta (US)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli, Budapest

 ( 541 ) Kinley - az új élményekre!

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

 és készítmények italokhoz.

  33    Alkoholos italok.

 ( 210 ) M 20 03655

 ( 220 ) 2020.11.30.

 ( 731 )  Capsys Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 03662

 ( 220 ) 2020.11.30.

 ( 731 )  Papp Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok kombinálásával

kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos

lakberendezési információs szolgáltatások; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások

 [épületbelsők].

 ( 210 ) M 20 03665

 ( 220 ) 2020.12.01.

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

 ( 740 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők karnitinből;

glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrendkiegészítők; kondroitin

étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők, táplálékkiegészítők, nem

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

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

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

nem gyógyászati használatra; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszerkiegészítők,

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

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

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

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

 csipszek mint étrend-kiegészítők.

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

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

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

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

adagolókanalak [háztartási vagy konyhai eszköz]; hordozható univerzális háztartási tárolóedények; italkeverők;

italkiöntők; italtartók; keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; kulacsok [üresen]; kulacsok, üresen

árusítva; mixerek [nem elektromos]; mixerpalackok (üres); műanyag palackok; műanyag tölcsérek; nem

elektromos ételkeverők; nem elektromos ételkeverők, mixerek; palackok; poharak [ivóedények]; üresen árusított

palackok; vizespalackok; kiöntők konyhai használatra; kis kancsók; kulacsok utazóknak; tisztítókefék

 sportfelszerelésekhez.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; magas szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint

ruházat; csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; testnadrágok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat;

fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák,

úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; zoknitartók;

csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek; fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok, dzsekik; kamáslik [lábszárvédők]; cipőorrok;

sapkák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők [ruházat]; kezeslábasok; köntösök,

pongyolák; kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábszármelegítők; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; tűzött

kabátok mint ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat; muffok

(ruhaneműk); overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok, nadrágok; nyakkendők; gallérvédők;

wetsuit ruhák vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); papucsok; pizsamák; pólók; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők;

sapkák [fejfedők]; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú

cipők vagy szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák,

barettek; szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők; tornaruházat; egyujjas kesztyűk;

vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat; zoknik; zuhanyzó sapkák;

férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női pólók; atlétatrikók nőknek;

kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; tornanadrágok; szövet rövidnadrágok férfiaknak; melegítő

rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok

férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítőfelsők férfiaknak; melegítőfelsők nőknek; baseballsapkák;

tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek; mezek,
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sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sportcipő; sportzokni; sportcipők; sportzoknik; sportsapkák; sportruházat;

sportkabátok; sportcsizmák, sportbakancsok; sportnadrágok; sportmellények; sportmelltartók; sportcipők,

atlétacipők; edzőcipők, sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; ruházat sportoláshoz; fejpántok sportoláshoz;

nedvességfelszívó sportnadrágok; skortok [sportszoknyák]; nedvességfelszívó sportmelltartók; dzsekik

sportruházatként; sport felsők, topok; rövid ujjú sportingek; ujjatlan mezek, sportingek; sportruhák és -mezek;

magasított talpú sportcipők; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportcipőkre való bőrszegek; sport fejfedők

[kivéve sisakok]; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; sport sapkák és

baseballsapkák; baseballsapka; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik;

boksz-nadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; csuklómelegítők; csúszásgátló zoknik; csúszásgátlók lábbelikhez;

derékfűzők, gyógyfűzők; edző nadrág; edzőcipők; ellenzős sapkák; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőpapucsok;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőruhák,

úszódresszek; homlokpánt; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hőszigetelt ruházat;

időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; izzadásgátló zoknik; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó

fejpántok; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó

csuklópántok; izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; kapucnis pulóverek; kapucnis fürdőköpenyek; karmelegítők [ruházat]; kendők fejre; kesztyűk;

lábbelik; lábszárvédők; lábszármelegítők; magas szárú lábbelik; melegítőfelsők; melegítőalsók; melegítő

nadrágok, tréningnadrágok; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok,

melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mezek; műbőr övek;

ökölvívócipők; nyomtatott pólók; pamut rövidnadrágok; papucsok; pólók; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek;

pulóverek, mezek; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok, sortok; rövidnadrágok; rövid ujjú pólók; ruházati

cikkek; sapkák; sportzakók; steppelt mellények; szabadidő együttesek [ruházat]; szabadidő lábbelik; szabadidő

ruházat; szabadidőcipők; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat;

térdmelegítők [ruházat]; thermo alsóruházat; tornacipők, edzőtermi cipők; tornacipők; tornanadrágok; tornaruhák;

tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítőfelsők; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; trikók; ujjatlan

 kesztyűk; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók; zoknik.

 28    Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; súlyzók;

mellkas expanderek [edzőeszközök]; fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

bokszzsákok [boxzsákok]; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelőövek [sportcikkek]; edzőkesztyűk; derék

stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra;

kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra; sportcikkek hordozására kialakított táskák; sportcikkek

hordozására alkalmas táskák; sportcikkek; sportjátékok; sportfelszerelés; ökölvédők [sportcikkek]; lábsúlyok

[sportcikkek]; alkarvédők [sportcikkek]; könyökvédők [sportcikkek]; térdvédők [sportcikkek]; sípcsontvédők

[sportcikkek]; védőpárnázat sportoláshoz; sípcsontvédők sportcélokra; padok sportoláshoz; kézvédők

sportoláshoz; arcmaszkok sportoláshoz; mellkasvédők sportoláshoz; vállpárnák sportoláshoz; testvédők

sportoláshoz; tenyérvédők sportoláshoz; hasvédők sportoláshoz; derékvédők sportoláshoz; kézfejvédők

sportoláshoz; lágyékvédők sportoláshoz; markolatok sportcikkekhez; játék sportfelszerelések; karvédők

[sportfelszerelések]; sportban használatos védőpárnák; lábfejvédők sportcélú használatra; sportcikkek és

felszerelések; súlyemelő övek [sportcikkek]; sportoláshoz használt térdvédők; sportoláshoz kialakított lábvédők;

edző felszerelések sportoláshoz; sportoláshoz használt torokvédők; sporttevékenységekhez kialakított karvédők;

kézkötések sportban való használatra; váll- és könyökvédők, rögzítők [sporttermékek]; kifejezetten sportoláshoz

való használatra gyártott kesztyűk; rázkódáscsillapító párnák, betétek sérülések ellen [sportcikkek]; sportoláshoz

 való kréta a jobb fogás érdekében.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 nem gyógyászati használatra; tejturmix alapok.

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

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

sporttevékenységhez csokoládészelet; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; glükóz étkezési használatra;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 formájában, nem gyógyászati használatra.

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

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

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

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

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

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

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

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

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

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

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

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; kommunikáció átírása [irodai funkciók];

közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói szolgáltatások (kereskedelmi

támogatás); költségelemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

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

összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási megrendelések

ügyintézése; online reklám- és marketingszolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; sportfelszerelésekkel,

sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és
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ruházattal kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok kiskereskedelme; étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok nagykereskedelme;

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok online

kereskedelme; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok

reklámozása; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás emberi

fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel rendelkező

adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó

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

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

karnitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, karnitint tartalmazó táplálékkiegészítők, vitaminokat tartalmazó

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

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

anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők, kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó

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

glükózamint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, glükózamint tartalmazó táplálékkiegészítők, aminosavakat

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

táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, sportolóknak szánt táplálékkiegészítők,

sportolóknak szánt étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, proteint tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súly szabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők

por vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrendkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában, kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt

táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt
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élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom és tömegnövelő táplálékkiegészítők por

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

tabletta formájában, izom- és tömegnövelő étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

proteinalapú étrendkiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők,

ásványianyag alapú kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi

élelmiszer-kiegészítők, karnitin alapú étrend-kiegészítők, glükóz alapú étrendkiegészítők, glükózamin alapú

étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú

étrend-kiegészítők, sportolóknak szánt protein, sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati

használatra], sportolóknak szánt karnitin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt

vitamin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt ásványi anyag alapú élelmiszerek

[nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt kondroitin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra],

sportolóknak szánt glükózamin alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], sportolóknak szánt aminosav

alapú élelmiszerek [nem gyógyászati használatra], élelmiszerek melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek

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

tartalmaznak, élelmiszerek melyek ásványi anyagokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek kondroitint

tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint tartalmaznak, élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak,

protein alapú élelmiszerek, kreatin alapú élelmiszerek, karnitin alapú élelmiszerek, vitamin alapú élelmiszerek,

ásványianyag alapú élelmiszerek, aminosav alapú élelmiszerek, glükózamin alapú élelmiszerek, kondroitin alapú

élelmiszerek, proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek, kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó

dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó

étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi

anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó

étrendkiegészítők, aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők nem gyógyászati

használatra, táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó élelmiszerkészítmények por vagy

kapszula vagy tabletta formájában [nem gyógyászati használatra], testsúlykontrollhoz használt

élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy tabletta formájában [nem gyógyászati használatra], izom- és

tömegnövelő élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy tabletta formájában [nem gyógyászati

használatra], tej és tejtermékek, tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra,

proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok,

karnitint tartalmazó tejalapú italok, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, szénhidrát alapú élelmiszerek,

proteint tartalmazó italok, kreatint tartalmazó italok, aminosavakat tartalmazó italok, karnitint tartalmazó italok,

vitaminokat tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint

tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra], azonnal fogyasztható alkoholmentes

italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok [nem gyógyászati használatra],

edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, cukorkásdobozok, kézi keverőpalackok [koktél shaker],

koktélkeverők, csészék, ivópalackok sportoláshoz, üvegáru italokhoz, cukortartók, ivópalackok, tárolók és

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

gyógyászati célokra], háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz,

adagolókanalak [háztartási vagy konyhai eszköz], hordozható univerzális háztartási tárolóedények, italkeverők,

italkiöntők, italtartók, keverőgépek (nem elektromos) háztartási használatra, kulacsok [üresen], kulacsok üresen

árusítva, mixerek [nem elektromos], mixerpalackok (üres), műanyag palackok, műanyag tölcsérek, nem

elektromos ételkeverők, nem elektromos ételkeverők (mixerek), palackok, poharak [ivóedények], üresen árusított

palackok, vizespalackok, ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák,

sportcipő, sportzokni, sportcipők, sportsapkák, sportruházat, sportkabátok, sportcsizmák, sportbakancsok,
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sportnadrágok, sportmellények, sportmelltartók, atlétacipők, edzőcipők, sportcipők, nedvességfelszívó sportingek,

ruházat sportoláshoz, fejpántok sportoláshoz, nedvességfelszívó sportnadrágok, skortok [sport szoknyák],

nedvességfelszívó sportmelltartók, dzsekik sportruházatként, sport felsők (topok), rövid ujjú sportingek, ujjatlan

mezek, sportingek, sportruhák és -mezek, magasított talpú sportcipők, sportruházat [kivéve golfkesztyűk],

sportcipőkre való bőrszegek, sport fejfedők [kivéve sisakok], edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok,

melegítő felsők, sportos pulóverek, sport sapkák és baseball sapkák, baseball sapka, bő szárú rövidnadrágok, bő

szárú szabadidős nadrágok, bokazoknik, boksz-nadrágok, bőrövek, bőrövek [ruházat], csuklómelegítők,

csúszásgátló zoknik, csúszásgátlók lábbelikhez, derékfűzők, gyógyfűzők, edző nadrág, edzőcipők, ellenzős

sapkák, fürdőnadrágok (bermudák), fürdőpapucsok, fürdőnadrágok (úszónadrágok), fürdőruhák (fürdődresszek),

fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőruhák (úszódresszek), homlokpánt, hosszú ujjú alsóingek, hosszú ujjú

pulóverek, hosszúnadrágok, hőszigetelt ruházat, időjárásálló felsőruházat, időjárásálló ruházat, izzadásgátló

zoknik, izzadságelnyelő fejpántok, izzadságfelfogó fejpántok, izzadságfelszívó alsóruházat, izzadságfelszívó

harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, izzadtság felszívó csuklópántok, izzadtságszívó alsóneműk, izzasztó

nadrágok, kapucnis felsők, kapucnis pulóverek (melegítőfelsők), kapucnis pulóverek, kapucnis fürdőköpenyek,

karmelegítők [ruházat], kendők fejre, kesztyűk, lábbelik, lábszárvédők, lábszármelegítők, magas szárú lábbelik,

melegítőfelsők, melegítőalsók, melegítő nadrágok, tréning nadrágok, melegítőfelsők, melegítőnadrág,

melegítőnadrágok [ruházat], mezek, műbőr övek, ökölvívócipők, nyomtatott pólók, pamut rövidnadrágok,

papucsok, pólók, pufi kabátok (dzsekik), pulóverek, pulóverek (mezek), rövidnadrágok (shortok), rövidnadrágok

(sortok), rövidnadrágok, rövid ujjú pólók, sapkák, sportzakók, steppelt mellények, szabadidő együttesek

[ruházat], szabadidő lábbelik, szabadidő ruházat, szabadidőcipők, szabadidőfelsők (melegítőfelsők), szabadidős

nadrágok, szabadidős ruházat, térdmelegítők [ruházat], thermo alsóruházat, tornacipők (edzőtermi cipők),

tornacipők, tornanadrágok, tornaruhák, tornaruházat, tréningalsók, tréningruha felsők (melegítőfelsők), trikók,

ujjatlan kesztyűk, ujjatlan pólók, (trikók), ujjatlan trikók; zoknik, torna- és sporttermékek, testedző berendezések,

ökölvívó kesztyűk [boxkesztyűk], súlyzók, mellkas expanderek [edzőeszközök], fitnesz gépek, védőpárnázatok,

védőtömések [sportruházat részei], bokszzsákok [boxzsákok], álló edzőkerékpárok (szobabiciklik), súlyemelő

övek [sportcikkek], edzőkesztyűk, derék stabilizáló övek sportolási célra, sporttevékenységekhez kialakított

karkötők, hevederek gurtnik sportolási célra, kötések sportolási célra, edzőkesztyűk sportolási célra, sportcikkek

hordozására kialakított táskák, sportcikkek hordozására alkalmas táskák, sportcikkek, sportjátékok,

sportfelszerelés, ökölvédők [sportcikkek], lábsúlyok [sportcikkek], alkarvédők [sportcikkek], könyökvédők

[sportcikkek], térdvédők [sportcikkek], sípcsontvédők [sportcikkek], védőpárnázat sportoláshoz, sípcsontvédők

sportcélokra, padok sportoláshoz, kézvédők sportoláshoz, arcmaszkok sportoláshoz, mellkasvédők sportoláshoz,

vállpárnák sportoláshoz, testvédők sportoláshoz, tenyérvédők sportoláshoz, hasvédők sportoláshoz, derékvédők

sportoláshoz, kézfejvédők sportoláshoz, lágyékvédők sportoláshoz, markolatok sportcikkekhez, játék

sportfelszerelések, karvédők [sportfelszerelések], sportban használatos védőpárnák, lábfejvédők sportcélú

használatra, sportcikkek és felszerelések, súlyemelő övek [sportcikkek], sportoláshoz használt térdvédők,

sportoláshoz kialakított lábvédők, edző felszerelések sportoláshoz, sportoláshoz használt torokvédők,

sporttevékenységekhez kialakított karvédők, kézkötések sportban való használatra, váll- és könyök\védők és

rögzítők [sporttermékek], kifejezetten sportoláshoz való használatra gyártott kesztyűk, rázkódáscsillapító párnák

 és betétek sérülések ellen [sportcikkek], sportoláshoz való kréta a jobb fogás érdekében termékekre vonatkozóan.

 ( 210 ) M 20 03668

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PETRA

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

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 20 03670
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 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LA PIAZZA GRANDE

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

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 20 03673

 ( 220 ) 2020.12.01.

 ( 731 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIA FORTUNA

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

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 ( 210 ) M 20 03694

 ( 220 ) 2020.12.02.

 ( 731 )  Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

kereskedelmi vásárok rendezése; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók

 kidolgozása; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása.

  38    Hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; videokonferencia szolgáltatások.

 41    Elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem

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

letölthető videók biztosítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek]; videorögzítés.

 ( 210 ) M 20 03696

 ( 220 ) 2020.12.02.

 ( 731 )  Bonaventura Gold Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) 1P1R7IM40U0S

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 20 03699

 ( 220 ) 2020.12.02.

 ( 731 )  Shapr3D Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Erzsébet, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 03700

 ( 220 ) 2020.12.02.

 ( 731 )  Mountex Alpin Design Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; bevásárlótáskák; esernyők;

hátizsákok, hátitáskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; kompressziós zsákok

 csomagokhoz; piperetáskák üresen; poggyász; táskák, hátizsákok táborozóknak; turistabotok.

 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; edényáruk; edények, fazekak; grillek, rostélyok (sütőeszközök); hőszigetelt tartályok

 italokhoz; ivópalackok sportoláshoz; kávédarálók (kézi-); kávéfőzők, nem elektromos; termoszok.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; dzsekik; esőruhák; felsőruházat; hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik;

kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; kesztyűk; lábbelik; magas szárú lábbelik; papucsok; pólók; pulóverek;

 ruházati cikkek; sálak; sapkák; síkesztyűk; szandálok; zoknik.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési- és reklámszolgáltatások; marketing szolgáltatások;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés;

reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók kidolgozása; szabadtéri reklámozás,

 hirdetés; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching; gyakorlati képzés;

nem reklámcélú szövegek publikálása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; versenyek szervezése; vezetett

 mászótúrák lebonyolítása.

 ( 210 ) M 20 03701

 ( 220 ) 2020.12.03.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

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

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

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

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

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

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

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

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

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása

[irodai funkciók];konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
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előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

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

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

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

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

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

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

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

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

[bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

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

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

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

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

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

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

nyújtása; jegyirodái szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató
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szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

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

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

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

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

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

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

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás

vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 20 03707

 ( 220 ) 2020.12.03.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; baromfi; húskivonatok; sonka; virsli; felvágottak.

 ( 210 ) M 20 03708

 ( 220 ) 2020.12.03.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; baromfi; húskivonatok; sonka; virsli; felvágottak.

 ( 210 ) M 20 03710

 ( 220 ) 2020.12.03.

 ( 731 )  AmegA Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek,fagylaltok; csokoládét

tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;

gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek;

gyümölcsjégkrém-szeletek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú

 fagylaltok [főleg fagylalt].

 ( 210 ) M 20 03711

 ( 220 ) 2020.12.03.

 ( 731 )  AmegA Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; készítmények italokhoz; üdítőitalok; gyümölcslevek; ízesített szénsavas italok;

alkoholmentes szénsavas italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok; szénsavas gyümölcslevek; tea ízesítésű

 alkoholmentes szénsavas italok.

 ( 210 ) M 20 03712

 ( 220 ) 2020.12.03.

 ( 731 )  FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) FETTI

 ( 511 )  8    Kések; késtokok; késnyelek; vadászkések; horgászkések.

9    Vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek;

biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek,

biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok;

 védőálarcok/-maszkok.

 18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);

bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

(állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására (heveder); kenguruk

(hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok);

vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat; túratáskák;

 túrahátizsákok.

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

cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők

(kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák;

hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok

(felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk);

kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók;

munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;

papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak;

síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szoknyák;

tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek

(ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; túracipők; túrabakancsok;

túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények; vadászcipők; vadászingek;

 vadászcsizmák, vadászmellények.

 35    Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kések; késtokok; késnyelek;

vadászkések; horgászkések; vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni

védőruházatok; golyóálló anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi

védőruházat; védőszemüvegek; biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek

hegesztéshez; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek;

szemüvegzsinórok; porvédő maszkok; védőálarcok/-maszkok; aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr,

nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,

utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru); bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből;

ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk

sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák (állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru

gyermekek hordozására (heveder); kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott

bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek (kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;

moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;

strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok); vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak

bőrből; bőrruházat; túratáskák; túrahátizsákok; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek;

alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők

(ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;
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fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;

harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk

(ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák;

kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények;

melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,

gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek;

sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák;

szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan

ruházat; zoknik; övek (ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok;

túracipők; túrabakancsok; túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények;

vadászcipők; vadászingek; vadászcsizmák, vadászmellények; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; reklámozás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03713

 ( 220 ) 2020.12.03.

 ( 731 )  FETTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Gomba (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  8    Kések; késtokok; késnyelek; vadászkések; horgászkések.

9    Vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; védőszemüvegek;

biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek hegesztéshez; védőszemüvegek,

biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; porvédő maszkok;

 védőálarcok/-maszkok.

 18    Aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr, nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok

bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru);

bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből; ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk

bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák

(állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru gyermekek hordozására (heveder); kenguruk

(hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek

(kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák; moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák,

tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok);

vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak bőrből; bőrruházat; túratáskák;

 túrahátizsákok.

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

cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők

(kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat; fürdőköpenyek; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; harisnyanadrágok; harisnyák;

hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk (ruházat); kezeslábasok

(felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák; kötények (ruhaneműk);
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kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények; melltartók;

munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak, gallérvédők;

papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek; sapkák; sálak;

síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák; szandálok; szoknyák;

tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan ruházat; zoknik; övek

(ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok; túracipők; túrabakancsok;

túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények; vadászcipők; vadászingek;

 vadászcsizmák, vadászmellények.

 35    Kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi árukkal kapcsolatban: kések; késtokok; késnyelek;

vadászkések; horgászkések; vegyszerek elleni védőruházat; védőruházat sérülések megelőzésére; tűz elleni

védőruházatok; golyóálló anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi

védőruházat; védőszemüvegek; biztonsági védőszemüveg; védőszemüvegek sportoláshoz; védőszemüvegek

hegesztéshez; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegkeretek;

szemüvegzsinórok; porvédő maszkok; védőálarcok/-maszkok; aktatáskák; bevásárlóhálók; bevásárlótáskák; bőr,

nyers vagy félig megmunkált állapotban; bőrdarabok bútordarabokhoz; bőröndök, kézitáskák; bőröndök,

utazóládák (poggyász); bőrszíjak; bőrszíjak (nyergesáru); bőrtakarók (szőrmék); dobozok bőrből vagy műbőrből;

ernyők, esernyők; erszények, pénztárcák; fogantyúk bőröndökhöz; fogantyúk esernyőkhöz; fogantyúk

sétapálcákhoz; hátizsákok; irattáskák, aktatáskák; irhák (állatbőrök); iskolatáskák; kalapdobozok bőrből; kenguru

gyermekek hordozására (heveder); kenguruk (hevederek) csecsemők hordozására; kerekekkel ellátott

bevásárlótáskák; kézitáska vázak; kézitáskák; kofferek (kis utazóládák); ládák bőrből vagy műbőrből; levéltárcák;

moleszkin (bőrutánzat); műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; piperetáskák üresen; ruhatáskák utazáshoz; sporttáskák;

strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok); vadásztáskák; utazókészletek (bőráruk); utazóládák; útitáskák; vállszíjak

bőrből; bőrruházat; túratáskák; túrahátizsákok; ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; munkaruházati cikkek;

alsónadrágok; alsóneműk; bodyk (alsóruházat); cipőfelsőrészek; csuklyák, kapucnik (ruházat); díszzsebkendők

(ruházat); dzsekik; egyenruhák; fejfedők (kalapáruk); fejszalagok (ruházat); felsőkabátok, felöltők; felsőruházat;

fürdőköpenyek; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdősapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők;

harisnyanadrágok; harisnyák; hurkolt/kötött áruk; ingek; jelmezek; kalapok; kerékpáros öltözékek; kesztyűk

(ruházat); kezeslábasok (felsőruházat); készruhák; kombinék (alsóneműk); kosztümök; köntösök, pongyolák;

kötények (ruhaneműk); kötöttáruk; lábbelik; lábszárvédők; magas szárú cipők; melegítők, szvetterek; mellények;

melltartók; munkaruhák, munkaköpenyek; műbőr ruházat; nadrágok; női ruhák; nyakkendők; nyaksálak,

gallérvédők; papírruházat; papucsok; pizsamák; pólók; pulóverek; ruhazsebek; ruházat gépkocsivezetőknek;

sapkák; sálak; síbakancsok, sícipők; sportcipők; sportlábbelik; sporttrikók; strandlábbelik; strandruhák;

szandálok; szoknyák; tartók (nadrághoz, harisnyához); tornacipők; tornaruházat; ujjatlan kesztyűk; vízhatlan

ruházat; zoknik; övek (ruházat); kezeslábas overallok; overallok, munkaruhák; vadászathoz szánt overallok;

túracipők; túrabakancsok; túranadrágok; horgászcipők; horgászingek; horgászcsizmák; horgászmellények;

vadászcipők; vadászingek; vadászcsizmák, vadászmellények; hirdetési hely kölcsönzése; hirdetési oldalak

készítése; információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése és szerkesztése; kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése; kirakatrendezés, online kirakat tervezés és készítés; reklámozás;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) kölcsönzése és terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban;

számítógépes nyilvántartások kezelése; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk; vásárlási megrendelések

ügyintézése; webshop üzemeltetés; internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és reklám

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03736

 ( 220 ) 2020.12.07.
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 ( 731 )  Shapr3D Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács és Szalay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Shapr3D

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 03737

 ( 220 ) 2020.12.07.

 ( 731 )  Puskás Attila Sándor, Zamárdi (HU)

 ( 740 )  KOCH Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; vitaminkészítmények; aloe

vera készítmények gyógyszerészeti célokra; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; diétás italok gyógyászati célokra;

erősítő szerek [gyógyszerek]; gyógyhatású olajok; gyógynövények; immunerősítők; növényi kivonatok

gyógyszerészeti felhasználásra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti

 használatra; táplálékkiegészítők; tinktúrák gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 20 03739

 ( 220 ) 2020.12.07.

 ( 731 )  Rozmán Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; biztosítás.

 ( 210 ) M 20 03742

 ( 220 ) 2020.12.07.

 ( 731 )  Rozmán Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gulyás & Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Financial Genie

 ( 511 )   36    Jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; biztosítás.

 ( 210 ) M 20 03744

 ( 220 ) 2020.12.08.

 ( 731 )  Szekér Zoltán, Balatonalmádi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; coaching gazdasági és menedzselési témákban; személyi coaching [képzés];
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pénzügyekkel kapcsolatos coaching; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás]

 területén.

 ( 210 ) M 20 03863

 ( 220 ) 2020.12.16.

 ( 731 )  Bihari Áron, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Applikációs szoftverek, applikációs szoftverek okostelefonokhoz, kártyajáték applikáció okostelefonokhoz.

  28    Játékkártyák, kártyajáték, játéktábla kártyákhoz, kártyajáték felnőttek számára, party kártyajáték.

 35    Applikációs szoftverek, applikációs szoftverek okostelefonokhoz, kártyajáték applikáció okostelefonokhoz,

játékkártyák, kártyajáték, játéktábla kártyákhoz, kártyajáték felnőttek számára, party kártyajáték kereskedelme és

 online kereskedelme.

 ( 210 ) M 20 03871

 ( 220 ) 2020.12.16.

 ( 731 )  Mátra Sajt Kft., Szuha (HU)

 ( 541 ) camburger

 ( 511 )  29    Fehér lágy sajtok; érlelt sajtfélék; fűszereket tartalmazó sajtok; fűszernövényeket tartalmazó sajtok;

kecsketejből készült sajt; lágy sajtok; penésszel érlelt sajt; sajttermékek; húskivonatok; tej, sajt, vaj, joghurt és

 egyéb tejtermékek.

  30    Sajtburgerek [szendvicsek].

 ( 210 ) M 20 03873

 ( 220 ) 2020.12.16.

 ( 731 )  AKTOGEN Hungary Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) OPTISELECT

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03875

 ( 220 ) 2020.12.16.

 ( 731 )  Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) CloneIDENT

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

A rovat 154 darab közlést tartalmaz.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 3. szám, 2021.02.15.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M310


		2021-02-11T16:54:09+0100
	Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala




