
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 02328

 ( 220 ) 2019.07.29.

 ( 731 )  FAVORIT LUBRICANTS Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Üzemanyag megtakarító készítmények; vegyi adalékanyagok olajokhoz; vízkőoldó készítmények nem

háztartási célokra; olajtisztító szerek; ioncserélő akkumulátorok, hűtőrendszer és szélvédőmosó tartályok

 utántöltésére; jégoldó folyadék; fagyálló folyadékok; kenőzsírok; fékfolyadékok.

3    Szélvédő tisztító folyadékok; fényesítő szerek, fényező szerek; fém-karbidok (csiszolószerek];

 rozsdaeltávolítók; vegytisztító készítmények.

4    Dízelolajok, ipari olajok; kenőanyagok; motorolajok; nem vegyi üzemanyag adalékok; szintetikus

motorolajok, amelyek motorvédelmet és tisztaságot biztosít a korszerű személy- és kishaszon gépjárművek

normál ill. turbófeltöltésű benzines, dízel és gázüzemű motorjainak; szezonális motorolaj fűnyírógépek, fűnyíró

traktorok, rotációs kapák, talajlazítók, áramfejlesztők négyütemű motorjainak kenésére a tavasztól őszig terjedő

időszakban; mezőgazdasági gépek és berendezések hidraulika rendszereinek, valamint mechanikai hajtóművek

olajozására szolgáló ásványi, többfunkciós olajok; többfokozatú, egész évben használható motorolajok a

kelet-európai és a régebben gyártott nyugati, valamint távol-keleti benzinüzemű személygépjármű- és teherjármű

motorokhoz; magas minőségű, többfokozatú ásványi bázisú motorolaj egész éves használatra, amely alkalmas

kamionok, buszok, építőipari és mezőgazdasági gépek, kisteherautók, nagyteljesítményű turbó- és szívódízel

motorjaihoz; a kétütemű, benzinüzemű, keverékkenésű személygépkocsik és motorkerékpárok bevált kenőolaja;

szintetikus komponenseket tartalmazó magas teljesítményszintű, EP hatású, többfokozatú hajtóműolajok egész

évben használható, elsősorban személy- és haszongépjárművek, anyagmozgató és építőipari, valamint

mezőgazdasági gépek kézi kapcsolású, mechanikus sebességváltóiban; ásványolaj-alapú fűrészgép lánckenő

olajok, melyek kopáscsökkentő adalékot tartalmaznak; hidraulikus fékfolyadék hatékony adalékrendszerrel

szintetikus alapanyagból készült személygépkocsik, haszongépjárművek és építőgépek hidraulikus

 fékberendezéseihez.

 35    Dízelolajok, ipari olajok, kenőanyagok, motorolajok, nem vegyi üzemanyag adalékok és tisztítóanyagok

kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, képviselete és kis- és nagykereskedelme; dízelolajok, ipari olajok,

kenőanyagok, kenőolajok, motorolajok, nem vegyi üzemanyag adalékok és tisztítóanyagok értékesítésével

kapcsolatos marketing és reklámtevékenységek; dízelolajokkal, ipari olajokkal, kenőanyagokkal, kenőolajokkal,

motorolajokkal, nem vegyi üzemanyag adalékokkal és tisztítóanyagokkal kapcsolatos termékbemutatók és

kiállítások szervezése és bonyolítása; dízelolajok, ipari olajok, kenőanyagok, kenőolajok, motorolajok, nem vegyi

 üzemanyag adalékok és tisztítóanyagok internetes kereskedelme.

 39    Dízelolajok, ipari olajok, kenőanyagok, kenőolajok, motorolajok, nem vegyi üzemanyagadalékok és

 tisztítóanyagok, áruk csomagolása, raktározása és szállítása; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére].

 ( 210 ) M 20 01653

 ( 220 ) 2020.06.12.

 ( 731 )  Café Frei Licensing Korlátolt Felelősségű Társaság, Szécsény (HU)

 ( 740 )  Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Bár szolgáltatások; kávéházak; vendéglátás.
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 ( 210 ) M 20 01832

 ( 220 ) 2020.06.26.

 ( 731 )  Albert Csaba Attila, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Benkő Ferenc, Budapest

 ( 541 ) Energia Háza

 ( 511 ) 9    Anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékhez [huzalok, kábelek]; áramátalakítók, transzformátorok;

áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők,

fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; betörésgátló

riasztókészülékek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez; biztosítékok; chipkártyák [integrált áramkörös

kártyák]; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csengők [figyelmeztető berendezések]; dugók, csatlakozó

aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok

[villamosság]; elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elektromos érintkezők; elektromos kerítések; elektromos

kollektorok; elektromos konverterek; elektronikus interaktív táblák; elektronikus numerikus kijelzők;

elosztódobozok [elektromosság]; fényerő-szabályozók, elektromos; fénykibocsátó diódák [LED]; hangátvitelre

szolgáló készülékek; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; klímaszabályozó digitális

termosztátok; lopásgátló berendezések, elektromos; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek

villamosenergia-termeléshez; neon világítások; prizmák [optika]; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; szigetelt

rézhuzalok; távirányító készülékek; töltőállomások elektromos járművekhez; világítástechnikai ballasztok

[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek

 fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók.

 11    Akváriumi világítótestek; beltéri állólámpák; biztonsági lámpák; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a

levegő tisztításához; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtésű szőnyegek; elektromos

fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos zseblámpák;

fejlámpák; foglalatok elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; gömblámpák; hűtőszabályozó szelepek

[fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk, hőpumpák; hőtárolók; hő visszanyerő berendezések; hűtőberendezés;

ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; irányjelző izzólámpák járművekhez; izzószálak elektromos

izzókba, lámpákba; izzószálas égők; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák;

lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1);

lámpák járművekhez (2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák

motorkerékpárokhoz; lámpák világításra; LED-diódás világító berendezések; légkondicionáló berendezések;

légkondicionálók; légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; mennyezetvilágítások, mennyezeti

lámpák; napkollektorok [fűtés]; reflektor lámpák; spotlámpák; szellőző [légkondicionáló] berendezések és

készülékek; szűrők légkondicionálókhoz; utcai lámpák; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei];

 világító berendezések és készülékek; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2).

 37    Betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; csővezetékek építése és karbantartása; elektromos

berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos járművek

újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; kábelfektetési

szolgáltatások; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; raktárak építése és javítása; villanyszerelők

 által nyújtott szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 01958

 ( 220 ) 2020.07.13.

 ( 731 )  POWERLINK TECHNOLOGY and Investment Company Limited, North Point, Hong Kong (HK)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) MORBIDELLI

 ( 511 ) 9    Autonóm vezetésvezérlő rendszerek, gépjárművezetői segítségnyújtó rendszerek, védő- és biztonsági
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felszerelések; motorkerékpár szemüveg; motorkerékpár sisakok; kerékpárosok szemüvege; szemüveg,

napszemüvegek, védőszemüvegek, biztonsági szemüveg a szem védelmére; gépjárművek akkumulátortöltő

készülékei; akkumulátorok, védőruházat motorosoknak baleset vagy sérülés elleni védelem céljából; sisakok

motorosok számára; navigációs, útmutatási, nyomkövető, célzási és térképkészítő eszközök; villamos energia

 felhalmozására és tárolására szolgáló készülékek és eszközök; elektromos járművek töltőállomásai.

 12    Járművek és szállítóeszközök, járművek; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti járművek; elektromos járművek;

járművek alkatrészei és szerelvényei; szárazföldi járművek és szállítóeszközök; kétkerekű járművek;

motorkerékpár, robogók [járművek]; mopedek, biciklik, kerékpárok; elektromos kerékpárok; motoros kerékpárok;

hegyi kerékpárok; önkiegyensúlyozó robogók; szárazföldi járművek alkatrészei és tartozékai; járművek

karosszéria alkatrészei; műszerfalak; motorkerékpárok első villái; fékrendszerek járművekhez; motorkerékpár

nyeregtáskák; motorkerékpárok lengéscsillapítói; rack csomagtartó táskák motorkerékpárokhoz; felszerelt

motorkerékpár-fedelek; hajtóművek, motorok szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművek hajtóművei;

szárazföldi járművek motorjai; motorkerékpárok motorjai; motorkerékpárok hajtóművei; kerekek;

 gumiabroncsok; figyelmeztető kürtök motorkerékpárokhoz.

 25    Ruházat; cipő; fejfedő; ruházati cikkek; lábbelik és fejfedők; motoros csizma; motoros ruházat; motoros

bőrruházat; vízálló ruhák motorosok számára; motorkerékpáros ruhák; motorkerékpár esőruhák; motorkerékpár

 dzsekik; motorkerékpár kesztyűk.

 35    Reklám, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzsment és adminisztratív

szolgáltatások; kereskedelmi és fogyasztói tájékoztatási szolgáltatások; nagykereskedelmi szolgáltatások

motorkerékpárok, robogók, kerékpárok, elektromos kerékpárok, elektromos járművekhez, a fent említett áruk

alkatrészei és szerelvényei vonatkozásában; kiskereskedelmi szolgáltatások motorkerékpárokhoz, robogókhoz,

biciklikhez, kerékpárokhoz, elektromos kerékpárokhoz, elektromos járművekhez, a fent említett áruk alkatrészei

és szerelvényei vonatkozásában; integrált internetes bevásárlóközpontok; közvetítői értékesítési szolgáltatások

távközlés útján; import és export szolgáltatások; import-export ügynökségi szolgáltatások; reklámok elkészítése

és elhelyezése; közönségszolgálat; marketing szolgáltatások; külkereskedelmi információ és konzultáció; online

rendelési szolgáltatások; elektronikus megrendelések feldolgozása; értékesítési adminisztráció; beszerzési

szolgáltatások; beszerzési ügynökségi szolgáltatások; mások nevében történő vásárlással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; adásvételi szerződések intézése harmadik felek számára; kereskedelmi ügyletek és kereskedelmi

szerződés szolgáltatások; előfizetés internet szolgáltatásra; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

vásárlóinak és eladóinak; kereskedelmi tranzakciók szervezése mások számára online boltokon keresztül; áruk és

szolgáltatások vételére és eladására irányuló szerződések intézése mások számára; áruk beszerzése más

vállalkozások számára; járművekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; járművekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kerékpárokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

kerékpár-kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások táskákkal

kapcsolatban; kenőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online hirdetések; online marketing;

video felvételek marketing célokra (-gyártása); videofelvételek készítése marketing célokra; promóciós

videokazetták, videolemezek és audiovizuális felvételek készítése; értékesítési promóció audiovizuális médiumok

segítségével; reklám- és marketingszolgáltatások közösségi média útján; televíziós reklámozás; rádió- és

televíziós reklámozás; kereskedelmi show és kiállítási szolgáltatások; rendezvényszervezés, vásárok és kiállítások

szervezése kereskedelmi, promóciós és hirdetési célokra; trade show kiállítások szervezése és lebonyolítása;

kereskedelmi kiállítások és show-k szervezése és lebonyolítása; virtuális kiállítások, trade show-k szervezése

online; üzleti elemzés és információs szolgáltatások, és piackutatás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

 kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója szponzorálás révén.

 ( 210 ) M 20 02046

 ( 220 ) 2020.07.16.

 ( 731 )  Diéta Life Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Diéta Life Market
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 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

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

 számára.

 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; agar-agar étkezési célokra; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre;

algakivonatok élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő

táplálkozási célra; almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej (1); aludttej (2); angolszalonna;

articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bulgogi

[koreai szarvasmarhából készült étel]; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonya-alapú gombócok;

burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs [virslik kukoricabundában]; cottage cheese [túrószerű

sajtfajta]; csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra; csokoládés mogyoróvaj;

csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; disznóhús; disznózsír;

dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető hangyalárvák, előkészített; ehető rovarok, nem élő; ehető szárított

virágok; előkészített gyümölcsök; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési

kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított hús; fagyasztva szántott zöldségek; faggyú, étkezési; falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;

feldolgozott zöldségek; fermentált sült tej; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró,

feldolgozott; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnélarákok, nem élő; gomba,

tartósított; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú koncentrátum

főzéshez; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs csipsz; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halenyv táplálkozási használatra;

halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, tartósított; heringek

[nem élő]; homár, nem élő; hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; hurkafélék; húskivonatok; húsleves

koncentrátumok; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított (2); ír fehér hurka; ízesített mogyorók,

diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók;

kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir [tejes ital]; készítmények húsleveshez; kímchi [erjesztett

zöldségételek]; klipfish [sózott és szárított tőkehal]; kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai

használatra; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókusztej; kókuszvaj; kolbász (1); kolbász (2); konfitált kacsahús;

kristályosított gyömbér; krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac [nem élő]; lecitin étkezési célokra; lekvárok

[citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leveskészítmények; madárfészkek,

ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej (1); mandulatej-alapú italok;

mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók,

elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj,

étkezési; nem élő puhatestűek; növényi alapú tejszín; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; omlettek; osztriga,

nem élő; pacal; pácolt gyömbér; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási

használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; pirított tengeri

alga; préselt qyümölcspép; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; ratatouille; repceolaj,

étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; röszti; sajtok; savanyú káposzta (1); savanyú káposzta (2);

savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sólet; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;

sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia [nem élő]; szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba,

tartósított; szaté (nyársas étel); szójabab olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra;

szójapogácsák; szójatej; tahini [szezámmagkrém]; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; tartósított paprika;

tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok;

tejsavó; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; tempeh; tengeri uborka, nem élő; természetes vagy

műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes-) ; tojások;

tojáspor; tojássárgája; tonhal [nem élő]; töltöttkáposzta-tekercsek; tőzegáfonya szósz [befőtt]; túró [quark]; túrós
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fánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények [élelmiszer]; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; yuba; zabtej;

zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított;

zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;

zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin (1); zselék; zsírok, étkezési; étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési

 zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

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

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

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

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt; baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és

marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát] kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur;

burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges

ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz

süteményekhez; curry [ízesítő]; csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú

szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel;

csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

desszert mousse-ok [cukrászáru]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva

árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett

krém; ehető papír; ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők,

erjesztőanyagok tésztákhoz; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat;

ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; étkezési burgonyaliszt; étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok,

jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1); fagylaltok és jégkrémek (2); fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok;

fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant,

tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények

ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra;

gluténmentes kenyér; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér

[fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva

[édességféle]; hántolt árpa; harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító

szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve

illóolajok]; jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás

jégkrémek; jég, természetes vagy mesterséges; jiaozi (töltött tésztagombócok); kakaó; kakaóalapú italok;

kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kandiscukor (1); kandiscukor (2); kapriboqyók; karamellák [cukorkák];

karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen;

kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított

[ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kókuszos

macaronok; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz;

kristályosított kandiscukor; krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara (1);

kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

laksa; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lepények; liszt;

lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú

gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra (1); maláta emberi

fogyasztásra (2); mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő;

menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska (1);

metélt tészta, nudli, galuska (2); méz; moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési célokra;

növényi készítmények pótkávéként való használatra; nugát; nyers tészták; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták;

pálmacukor; panírkeverékek; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica;
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pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pesto [szósz]; petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres

szósz); pizza; pótkávé; pralinék; profiterol; propolisz; pudingok (1); pudingok (2); quiche [tésztában sült sós

sodó]; rágógumi; ramen [japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra;

rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek;

snack ételek (gabona alapú -); soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz;

sós palacsinták; sós palacsintakeverékek; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta;

süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta

(5); sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek;

szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szójabab krém

[ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi;

tabulé [arab saláta]; taco; tamarind [ízesítő]; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot keményítő

termékek; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek; tésztában sült

pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz [tükörglazúr]; udon [japán metélt]; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília

[ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara (1); zabdara

 (2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali

vizek; citromos sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes

italok készítéséhez, illóolajok formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz [alkoholmentes ital];

limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej (2); méz alapú alkoholmentes italok; mustok;

paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított

sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú

koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla

[alkoholmentes ital]; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok;

 vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 20 02252

 ( 220 ) 2020.07.31.

 ( 731 )  Kőszegi Olivér, Budapest (HU)

 ( 541 ) Olchili

 ( 511 )  29    Tartósított chilipaprikák; chilit tartalmazó dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; chilit tartalmazó dzsemek, chilit

tartalmazó lekvárok (nem citrusfélékből); chilit tartalmazó lekvárok (citrusfélékből); chilit tartalmazó lekvárok

citrusokból; chilit tartalmazó paradicsom, feldolgozva; chilit tartalmazó paradicsomlé főzéshez; chilit tartalmazó

paradicsompüré; chilit tartalmazó paradicsomsűrítmény (püré); chilit tartalmazó sűrített paradicsom; chilit

tartalmazó tartósított paradicsom; chilit tartalmazó savanyúságok; chilit tartalmazó vegyes savanyúságok; chilit

tartalmazó csípős savanyúság, chilit tartalmazó savanyúságos szószok; chilit tartalmazó konzervek,

 savanyúságok.

 30    Chiliolaj ételízesítőként vagy fűszerként történő használatra; chilipor; chiliszósz; csípős chilipaprika szósz;

ízesítőként használatos chili paszta; chilit tartalmazó étkezési mustár; chilit tartalmazó étkezési

mustárkészítmények; chilit tartalmazó mustár; chilit tartalmazó paradicsom ketchup; chilit tartalmazó

paradicsomalapú szószok; chilit tartalmazó paradicsomszószok; chilit tartalmazó ketchup; chilit tartalmazó
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ketchup (szósz); chilit tartalmazó ketchupok; chilit tartalmazó főként ketchupből és salsából (szószból) álló

ételízesítők; chilit tartalmazó wasabi krém; chilit tartalmazó kész wasabi; chilit tartalmazó torma (fűszerek); chilit

tartalmazó tormaszószok; chilit tartalmazó elkészített torma (fűszer); chilit tartalmazó wasabipor (japán

 tormából); chilit tartalmazó savanyúságokból készített ízesítők.

 ( 210 ) M 20 02471

 ( 220 ) 2020.08.19.

 ( 731 )  OMNICOACH Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Értékesítési promóciós szolgáltatások.

  38    Video-on-demand szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning]; coaching; e-sport oktatás; számítógépes hálózatokon és kommunikációs

 világhálózatokon keresztül biztosított játékszolgáltatások.

  42    Felhőalapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 20 02612

 ( 220 ) 2020.09.03.

 ( 731 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Elektromos kávéfőzők; csokoládé-szökőkutak, elektromos; főző berendezések és készülékek; italhűtő

 berendezések; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek.

 21    Kávédarálók; kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos;

 kávéskészletek.

 30    Kávé; kávé alapú italok; kávé felhasználásával készült cukrászati termékek; fagylaltok; kávéaromák;

 kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávékeverékek; tea; teaalapú italok; kakaó és kávépótló szerek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kávé, tea, kávékeverékek, teák, csokoládék és kakaó felhasználásával

készült termékek értékesítése; elektromos kávéfőzők értékesítése; elektromos kávéfőzők bemutatása, kiállítása;

internetes kereskedelem; marketing és reklám tevékenységek; franchise rendszerek működtetése; különböző

 kávéfőzőgép gyártók kereskedelmi képviselete.

 41    Kávépörkölés-technológia know-how-k átadása; különböző kávék keverésének alapján létrejövő

kávékeverék know-how-k átadása; kávék élettani funkciójának előnyeivel kapcsolatos előadások szervezése és

 lebonyolítása; kávéféleségek létrehozása és azok know-how-jának átadása.

 ( 210 ) M 20 02613

 ( 220 ) 2020.09.03.

 ( 731 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  11    Elektromos kávéfőzők; csokoládé-szökőkutak, elektromos; főző berendezések és készülékek; italhűtő

 berendezések; kávékapszulák, üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek.

 21    Kávédarálók; kávéfilterek, nem elektromos; kávéfőzők, nem elektromos; kávéskannák, nem elektromos;

 kávéskészletek.

 30    Kávé; kávé alapú italok; kávé felhasználásával készült cukrászati termékek, fagylaltok; kávéaromák;

 kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kávékeverékek; tea; teaalapú italok; kakaó és kávépótló szerek.

 35    Kereskedelmi ügyeletek bonyolítása; kávé, tea, kávékeverékek, teák, csokoládék és kakaó felhasználásával

készült termékek értékesítése; elektromos kávéfőzők értékesítése; elektromos kávéfőzők bemutatása, kiállítása;
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internetes kereskedelem; marketing és reklám tevékenységek; franchise rendszerek működtetése; különböző

 kávéfőzőgép gyártók kereskedelmi képviselete.

  37    Különböző kávéfőzőgép gyártók gépeinek kereskedelmi szervizelése.

 ( 210 ) M 20 02940

 ( 220 ) 2020.10.01.

 ( 731 )  dr. Pesty László István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) írdalá.hu

 ( 511 )  35    Reklámanyagok készítése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások az

 interneten keresztül.

 38    Internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; podcastok átvitele; rádióadás;

 rádiós és televíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

 podcastok létrehozása [írása].

  42    Elektronikus adattárolás.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai összejövetelek szervezése; aláírásgyűjtés; petíció.

 ( 210 ) M 20 02959

 ( 220 ) 2020.10.02.

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

 ( 740 )  Dr. Gizella Endre jogtanácsos, Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02960

 ( 220 ) 2020.10.02.

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

 ( 740 )  Dr. Gizella Endre jogtanácsos, Volánbusz Közlekedési Zrt., Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02963

 ( 220 ) 2020.10.02.

 ( 731 )  Pálvölgyi-Digital Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 02983

 ( 220 ) 2020.10.06.

 ( 731 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

 ( 541 ) HOME OFFICE BOX

 ( 511 )  16    Csomagolópapír; papírból készült poharak, zacskó, szalvéta, tálca, pohárgallér, kanál, villa, kés; papír

asztalterítők; papír- vagy kartondobozok; papírzsebkendők; papírtörlők; papíralátétek; egyedileg készített papír

 csomagolóanyagok; prospektusok; papír-alapú marketing és reklámanyagok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; különböző jogalapokon élelmiszerek kereskedelme; áruk és

 szolgáltatások promóciója; marketing- és reklámtevékenységek.

 39    Árucsomagolás; áruk raktározása; árusító automaták feltöltése; áruszállítás; csomagkézbesítés,

 csomagszállítás; élelmiszerek csomagolása és szállítása; szállítási logisztikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03155

 ( 220 ) 2020.10.20.

 ( 731 )  Perla Blanca Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek, valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 20 03377

 ( 220 ) 2020.11.10.

 ( 731 )  Wertán Kinga Klára, Erdőkertes (HU)

 ( 541 ) INTIM TORNA 4.0- WERTÁN KINGA

 ( 511 )   41    Egészségnevelés prevenciós és rehabilitációs célzattal; szakmai képzés; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 20 03606

 ( 220 ) 2020.11.24.

 ( 731 )  IP Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ragyogj aranybarnán!

 ( 511 )  11    Csövek (egészségügyi berendezések részei), fénycsövek; szolárium berendezések (napágyak); ultraibolya

 sugárzók, UV-lámpák nem gyógyászati használatra.

 44    Humán higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségszalonokkal kapcsolatos szolgáltatások;

szolárium szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségügyi szolgáltatások; gyógyhelyek szolgáltatásai;

 szépségszalonok.

 ( 210 ) M 20 03639

 ( 220 ) 2020.11.30.

 ( 731 )  Piroska Wood Design Kft., Nyíregyháza (HU)

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

 ( 541 ) Piroska Wood & Textile Design

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kisszekrények

[bútorok]; székek [ülések]; ápoló asztalok házi kisállatoknak; asztalok; asztalkák; vállfák, ruhaállványok

[bútorzat] és ruhaakasztók; vállfák [ruhaakasztók], nem fémből; fogasok [bútorok]; kabátakasztók, fogasok;

bútorok; ágyak gyermekeknek; fellépő; fellépők, nem fémből; házak, ólakházikedvenceknek; ólak, vackok

lakásban tartott kisállatoknak; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok számára; etetőtálak kedvtelésből tartott

állatoknak; rámpák, melyek nemfém anyagokból készült szerkezetek; lépcsők, lépcsősorok; farácsok, korlátok;

korlátok nem fémből; rámpa korláttal; kisállatok számára készített rámpák, melyek nemfém anyagokból készült
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szerkezetek; kisállatok számára készített lépcsők, lépcsősorok; kisállatok számára készített farácsok, korlátok;

kisállatok számára készített korlátok (nem fém anyagokból); kisállatoknak készített lépcsők és rámpák;

kisállatoknak készített összecsukható lépcsők és rámpák; kisállatoknak készített feljárórámpák; kisállatoknak

készített rámpák házikóval; kisállatoknak készített lépcsők házikóval; lépcsőre helyezhető kisállatoknak készített

rámpák; hordozók állatoknak [táskák]; fából készült hordozók állatoknak; takarók kisállatok számára; hordozható

fekhelyek kisállatoknak; üléshuzatok autóülésekhez; babatakarók; babahálózsákok; baba hálózsákok; baba

játszószőnyegek; babapárnák; textil falvédők, fali függők, faliszőnyegek; textil anyagból készült sátrak; baldachin

függönyök [ágynemű]; baldachin függönyök gyerekágyhoz; rácsvédő gyerekágyakba [ágyneműhuzatok];

gyermekágyneműk; játszósátrak; játszószőnyegek; beltéri játszósátrak; baba játszószőnyegek; tárolódobozok

fából; vászon tárolózsákok [nem poggyászhoz vagy utazáshoz]; szövet tárolótáskák [nem poggyászoknak és nem

utazási célokra szolgálók]; nem fémből készült ládák, dobozok; táskák, kézitáskák; hátizsák, hátitáska;

hátizsákok, hátitáskák; laptop tokok; irattáskák, üzleti táskák; hétköznapi, utcai táskák; rendszerező táskák

autócsomagtartókba; hordozók állatoknak [táskák]; hálós táskák/zsákok tároláshoz; női lábbelik; férfi lábbeli;

gyerek lábbelik; kesztyűk; sapkák; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 03781

 ( 220 ) 2020.12.09.

 ( 731 )  Neowell Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DISTILLER SFA

 ( 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; adatfeldolgozó készülékek, 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; számítógépek és

 számítógépes perifériák.

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

szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és kereskedelmi

információk összeállítása (Referenciaazonosító: 0000812); információk számítógépes adatbázisokba való

 gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.

 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; elektronikus adattárolás; honlap-alapú adatindexek

létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; számítástechnikai

tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése

érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting,

szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési
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szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 03782

 ( 220 ) 2020.12.09.

 ( 731 )  Neowell Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kassai Karola Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

légzőkészülékek; tűzoltó készülékek; adatfeldolgozó készülékek, 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; számítógépek és

 számítógépes perifériák.

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

szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és kereskedelmi

információk összeállítása (Referenciaazonosító: 0000812); információk számítógépes adatbázisokba való

 gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.

 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; elektronikus adattárolás; honlap-alapú adatindexek

létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások]; számítástechnikai

tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése

érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting,

szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; ipari elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési

szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 03793

 ( 220 ) 2020.12.10.

 ( 731 )  GNAT AND COMPANY LIMITED, Tortola (VG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; kávézó és bár szolgáltatások; koktélszalon szolgáltatások; vendéglátási
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szolgáltatások; személyes szakács szolgáltatások; étel és ital biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; ételek és

 ételek elkészítése elvitelre.

 ( 210 ) M 20 03943

 ( 220 ) 2020.12.17.

 ( 731 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 Ungor Erik, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) "Szovjetszko Yeee!"

 ( 511 )   33    Orosz technológia alapján gyártott pezsgők.

 ( 210 ) M 20 03964

 ( 220 ) 2020.12.23.

 ( 731 )  Szántó-Külitsné Rácz Mónika Klára, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: alsóruházat;

atlétatrikók; bögrék, korsók; ceruzák; egészségügyi maszkok por elleni védelemre, orvosi célokra; ernyők,

esernyők; felfújható párnák; felfújható reklámtárgyak; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok,

mellények; füzetek; füzetpapír, jegyzetpapír; határidőnaplók; hűtömágnesek; íróeszközök; írószerek;

jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek; kabátok, dzsekik; karperecek, karkötők [ékszerek]; kulacsok

[üresen]; kulcstartók; nadrágok; naptárak; nyomtatott pólók; párnák; plüss játékok; pólók; pulóverek; sapkák;

szabadidő ruházat; táskák, kézitáskák; toll- és ceruzatartók; tollak (színes -); tolltörlők; USB pendrive-ok;

 védőálarcok/-maszkok.

 41    Diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; elektronikus könyvek és folyóiratok

internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; foglalkozások gyerekeknek

[szórakoztatás/oktatás]; folyóiratok publikálása; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési

szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; multimédia publikációk;

művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és képzés

biztosítása; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése;

oktatási anyagok kiadása; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú

összejövetelek rendezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási és

tanítási szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási lehetőségek

biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezése; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító

pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; oktatási

szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban; oktatási

tananyagok kiadása; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatások szervezése és lebonyolítása; oktatással

kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktató

játékok szervezése; oktatókönyvek kiadása; oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; oktatótanfolyamok

lebonyolítása; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; oktatóvideók készítése; online nem letölthető

audiotartalmak biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; óvodai

szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; óvodák; óvodás oktatás; összejövetelek szervezése az oktatás

területén; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó

asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;
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szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szülők képzése gyermekneveléshez; tanítási, oktatási

 tevékenységek szervezése; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára.

 43    Bölcsődék, óvodák; gyermekgondozási szolgáltatások; gyermekmegőrzési szolgáltatások; iskolakezdés előtt

napközi biztosítása; kisgyermekek, óvodás korú gyermekek ellátása napközi otthonokban; napközik; napközik

 biztosítása [nem iskolai]; óvodák, bölcsődék szolgáltatásai; tanítás után (délutáni) napközi biztosítása.

 ( 210 ) M 20 03965

 ( 220 ) 2020.12.23.

 ( 731 )  Katonáné Fekete Tímea, Eger (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül;

edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; egészség- és fitnesztréning; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása;

erősítő és kondicionáló edzés; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák

vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; online erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása

weboldalon keresztül; online erősítő és kondicionáló edzés weboldalon keresztül; online sportoktatás/edzés

weboldalon keresztül; online sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások weboldalon keresztül;

online személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés] weboldalon keresztül; online személyi edzői szolgáltatások

weboldalon keresztül; online, nem letölthető edzésvideók biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása;

sport klub szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportedzői tevékenység; sportoktatás; sportoktatás,

edzés és irányítás; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;

sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi

edzői szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon

 keresztül.

 ( 210 ) M 20 03969

 ( 220 ) 2020.12.23.

 ( 731 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 03970

 ( 220 ) 2020.12.23.

 ( 731 )  MIRBESZ Kereskedelmi Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 ( 210 ) M 20 03971

 ( 220 ) 2020.12.23.

 ( 731 )  MIRBESZ Kereskedelmi Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarító eszközök; vasforgács; nyers vagy félig megmunkált üveg

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

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

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 31    Gabonamagvak, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más

osztályokba; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények és virágok; tápanyagok állatok

 számára; maláta.

 ( 210 ) M 21 00112

 ( 220 ) 2021.01.12.

 ( 731 )  Karlo Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek; applikációs szoftver; telekommunikációs szoftverek; okoskarórák; szoftverek okoskarórákhoz.

 35    Kereskedelmi és online kereskedelmi szolgáltatás a következő áruk vonatkozásában: szoftverek, applikációs

 szoftver, telekommunikációs szoftverek, okoskarórák, szoftverek okoskarórákhoz.

 42    Szoftverfejlesztés; szoftveralkotás; szoftvertervezés; szoftvertelepítés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás

 keretében; szoftver testreszabása; szoftverek frissítése; okoskarórák szoftverének frissítése.

 ( 210 ) M 21 00113

 ( 220 ) 2021.01.13.

 ( 731 )  Birkás Balázs, Ócsa (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 00123

 ( 220 ) 2021.01.14.

 ( 731 )  Locktius Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutatószolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 00124

 ( 220 ) 2021.01.14.

 ( 731 )  Locktius Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

 és kutatószolgáltatások, számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 00132

 ( 220 ) 2021.01.15.

 ( 731 )  THONET & VANDER GERMANY GmbH, Nurnberg (DE)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Erősítők; audióberendezések gépjárművekhez: sztereofonikus berendezések,hangszórók, erősítők,

equalizerek, keresztváltók, hangszórószekrények; hangszórók; számítógépekközponti feldolgozó egységei;

számítógéphez kialakított perifériák és ezek részei; elektronikusalkatrészek számítógépekhez; elektronikus

vezérlő áramkörök számítógépekhez, televíziókhoz ésaudió berendezésekhez; hangosbemondók; notebook-ok és

laptopok; hang equalizerek éskeresztváltók; sztereó kábelek; sztereó fejhallgatók; sztereó vevőkészülékek; sztereó

 rádiók.

 ( 210 ) M 21 00134

 ( 220 ) 2021.01.14.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok
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elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók ; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak ; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; akkumulátor

üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők,; alkoholszondák; anódok; anódtelepek; antennák;

antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek!; anyagvizsgáló készülékek és

gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók,

transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók

(2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok elemekhez; árbocok

rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék; asztronómiai berendezések

és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek;

automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez; autórádiók; abakuszok, golyós

számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok;

akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz;

akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák; anódok; anódtelepek;

antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló

készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók,

transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók

(2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok elemekhez; árbocok

rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek elektromossági; asztrofotográfiai lencsék; asztronómiai berendezések

és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek;

automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez; autórádiók; azbeszternyők

tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi célokra; azimutális műszerek,

eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos

vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM];

barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek;

berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biztonsági

berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övék, hevederek

nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök];

biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő

készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvárpipák;

búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-Iejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák

[integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó

berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők

mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák;

demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez;

derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztikai;

diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,

nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi

asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 10. szám, 2021.05.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1225



doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;

egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];

elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikái készülékek jelzések,

jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;

elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos

akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos

csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos

elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők ; elektromos és

elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek

(2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra;

elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos

riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,

veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,

termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;

elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;

elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus

zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;

életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok ; ellenállások, elektromos; elosztódobozok

[elektromossági elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;

equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő

csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;

exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes

vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;

fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; azonosító héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek

elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök;

bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők,

áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek; biochipek ; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övék, hevederek nem járműülésekhez

és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok;

biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1);

bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák,

légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált

áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások,

kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés];

csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppenték mérésre, nem

gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló

készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérók; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög

vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok ; diaffagmák [akusztika];

diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,

nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi

asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamóm éterek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,

doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;

egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság] ;

elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikái készülékek jelzések,

jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;

elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos
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akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos

csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos

elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és

elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek

(2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra;

elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos

riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek ; elektromos veszteségjelzők,

veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,

termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;

elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;

elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idom kásához; elektronikus

zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;

életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok

[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;

equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő

csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;

exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes

vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;

fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;

fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,

képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;

fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];

fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő

macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi

berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók

járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek

és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók

[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek

(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;

földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek

fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok

[detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok,

mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző

készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések;

hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek;

hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangriasztók;

hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók,

hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők,

hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú

állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek

[elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos

libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és

nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek;

hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló

készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös
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érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált

áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok; interkommunikációs

berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy

vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok

[mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; játékszoftverek; jelölőmércék

[asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy

mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek;

kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák;

kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos

berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra;

kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkietalkie készülékek]; kézi

elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;

klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok ;

kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék ; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika];

kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos

kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító

vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják;

kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok;

kvantumpont fénykibocsátó diódák [OLED]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi

tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős

szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló

készülékek kivételével; légzőkészülékek; légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti; úszáshoz; légzőmaszkok nem;

mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók.; dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

lemezjátszótűk cseréjére; szolgáló készülékek; lemezmeghajtók; számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők

(2); lépésmérők,; lépésszámlálók; letölthető csengőhangok; mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus;

kiadványok, publikációk; letölthető grafikák; mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek; mobiltelefonokhoz;

letölthető számítógépes; játékszoftverek; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére

szolgáló; készülékek; levélmérlegek; lézerek nem gyógyászati; célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek;

logok, hajósebesség mérő; műszerek; lombikállványok,; retortaállványok; lombikok laboratóriumi; kísérletekhez;

lopásgátló berendezések,; elektromos; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők; [altiméterek];

magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok,; mágneshuzalok; mágneses kódolók;

mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító

kártyák; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók

[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek ; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével

működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő

készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2);

mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeganalizátorral;

mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak;

mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai

léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai

eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;

monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészeti

munkamegfigyelő, ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas

navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek
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[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok;

napelemek villamosenergiatermeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti

számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók

szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;

nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák;

okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök];

olvasztótégelyek (Laboratóriumi -); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai

adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és

eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak

[üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek

integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek; ózonizátorok, ózonizálók

összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató

gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták ; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek,

területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optikai;

próbabábuk újraélesztés; gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai

ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek;

rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok,

fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók;

riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra;

röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra;

röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem

orvosi célokra; savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenörző készülékek

járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók;

sótartalommérők,; sófokolók; sötétkamrák [fényképészeti]; sötétkamra lámpák [fényképészeti]; sötét üveg, lemez

keretei [fényképészeti]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra;

spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő

berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő készülékek és; eszközök; súlyok; sűrűségmérők,;

denziméterek; szabályozó berendezések,; elektromos; szabászat! mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz;

számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes; képernyővédő szoftverek,;

rögzített vagy letölthető; számítógépes programok; [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,; rögzített

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

szoftverplatformok,; rögzített vagy letölthető; formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép

hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép

memória eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet];

szavazógépek; szegélyjelzők,; szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egy karos állványok]; szelfi lencsék; szélirány

jelzésére szolgáló; szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek;

szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED];

szextánsok; szferom éterek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok

járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágításszabályozók;

szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek

[adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok,

hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések;

sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz ; táblagépek; táblagép tokok; tachom éterek; tanító robotok; tárolók,

tartók mikroszkóp; tárgylemezekhez; tartók elektromos; tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlési (1);

távadók, transzmitterek [távközlési (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító

készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő

műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók;
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taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai;

telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok;

tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpámák. térdvédők munkásoknak; termografikus

kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések

hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz;

tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1); tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3);

tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz;

tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók; túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők,;

villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók;

tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők, tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók;

tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinklerrendszerek; tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk

(2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők; ultraibolya sugárzás elleni szűrők,

fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák; üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők;

vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló szemüvegek; vakuk [fényképészeti;

vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek]; varázsvesszők; vízkutatókéi;

variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök személyek

balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére; védőruhák balesetek, sugárzás és

tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti berendezések és eszközök;

vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek [elektromosság]; vezetékcsatornák,

kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli telefonok; videojáték patronok, kazetták;

videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videotelefonok;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai

jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek;

viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők;

vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2);

vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2);

wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek

 [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek; zsinórok csiptetős szemüveghez.

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

levelezés, email; faxberendezések; kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; 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; video on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése; és lebonyolítása [képzési; 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
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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; fitnesz órák 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 showműsorokra; 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

oktatási; 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 teázás 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 21 00135

 ( 220 ) 2021.01.14.

 ( 731 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbocok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók ; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak ; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; akkumulátor

üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők,; alkoholszondák; anódok; anódtelepek; antennák;

antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek!; anyagvizsgáló készülékek és

gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók,

transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók

(2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok elemekhez; árbocok

rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék; asztronómiai berendezések

és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek;

automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez; autórádiók; abakuszok, golyós

számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akkumulátor dobozok;

akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok elektromos cigarettákhoz;

akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák; anódok; anódtelepek;

antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek]; anyagvizsgáló

készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök [optika]; áramátalakítók,

transzformátorok; áram-egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók (1); áramköri megszakítók

(2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok elemekhez; árbocok

rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek elektromossági; asztrofotográfiai lencsék; asztronómiai berendezések

és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök; audiovizuális vevőkészülékek;

automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez; autórádiók; azbeszternyők

tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi célokra; azimutális műszerek,

eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak, hüvelyek elektromos

vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM];

barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek;

berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek; biochipek; biztonsági

berendezések vasúti közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övék, hevederek

nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök];

biztosíték huzalok; biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő

készülékek (1); bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvárpipák;

búvárpipák, légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-Iejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák

[integrált áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez;

csatlakozások, kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó

berendezés]; csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők

mérésre, nem gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák;

demagnetizáló készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez;
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derékszög vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztikai;

diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,

nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi

asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,

doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;

egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság];

elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikái készülékek jelzések,

jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;

elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos

akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos

csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos

elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők ; elektromos és

elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek

(2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra;

elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos

riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek; elektromos veszteségjelzők,

veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,

termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;

elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;

elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus

zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;

életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok ; ellenállások, elektromos; elosztódobozok

[elektromossági elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;

equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő

csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;

exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes

vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;

fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; azonosító héjak, hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek

elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök;

bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők,

áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek; biochipek ; biztonsági berendezések vasúti

közlekedéshez; biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övék, hevederek nem járműülésekhez

és sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok;

biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1);

bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvárpipák; búvárpipák,

légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált

áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások,

kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés];

csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppenték mérésre, nem

gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló

készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérók; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög

vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok ; diaffagmák [akusztika];

diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,

nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; digitális személyi asszisztensek [PDA-k]; digitális személyi

asszisztens [PDA]; diktafonok; dinamóm éterek, erőmérők; díszítő mágnesek; DNS-chipek; dózismérők,
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doziméterek; dugók, csatlakozó aljzatok és más kapcsolások [elektromos csatlakozások]; DVD-lejátszók;

egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság] ;

elágazóhüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző háromszögek; elektrodinamikái készülékek jelzések,

jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikái készülékek vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek;

elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek (2); elektromos ajtócsengők; elektromos

akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók; elektromos csatolások (1); elektromos

csatolások (2); elektromos elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos

elemek, akkumulátorok (3); elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és

elektronikus effekt egységek hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek

(2); elektromos kábelkötegek autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra;

elektromos kollektorok; elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos

riasztócsengők; elektromos távgyújtó készülékek; elektromos tekercsek ; elektromos veszteségjelzők,

veszteségindikátorok; elektromos vezetők, vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék,

termékcímkék; elektronikus belépésellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz;

elektronikus interaktív táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető;

elektronikus naplók; elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idom kásához; elektronikus

zsebfordítógépek; elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai;

életmentő készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok

[elektromosság]; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok;

equalizerek [audio készülékek]; ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő

csövek; erősítők; eszközök virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek;

exponált mozifilmek; exponált röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes

vonalzók méréshez; fejfedők mint védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök;

fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok [adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők;

fémdetektorok ipari vagy katonai használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez;

fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők,

képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk;

fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED];

fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök; fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő

macskaszemek ruházathoz, közlekedési balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi

berendezések]; festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2); feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók

járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések; filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek

és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók

[nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők; fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek

(2); fotónyomatok szárítására szolgáló készülékek; fotovillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök;

földmérő eszközök; földmérő láncok; frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek

fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok

[detektorok]; galvanométerek; gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok,

mellények; golyóálló ruházat; GPS készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző

készülékek; gyorsulásmérők; gyűrű méretező; hajlékonylemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések;

hajózási készülékek és műszerek; hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek;

hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangriasztók;

hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók,

hangosbemondók, megafonok; hangszóró kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők,

hangcsatornák; hanyattegerek, trackball-ok [számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú

állványok fényképezőgépekhez (1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek

[elektromosság]; háttérvásznak [fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos
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libellák; hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és

nedvességmérők; hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra;

hőmérsékletjelző készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hőmérsékletszabályozó készülékek;

hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával; huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló

készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek; infravörös érzékelő berendezések; infravörös

érzékelők; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált áramkörök (1); integrált

áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok; interkommunikációs

berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek, nem lég- vagy

vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk, tájolók, kompaszok

[mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; játékszoftverek; jelölőmércék

[asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy

mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök] számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek;

kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok [elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák;

kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos

berendezések; kémcsövek; kemencék laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra;

kénmérők; képtávíró készülékek; keretek diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkietalkie készülékek]; kézi

elektronikus szótárak; kézi számítógépek [PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó

készülékek, mérlegek (2); kihangosító készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez;

klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt

kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok; kompakt lemezek, CD-k [audio-video]; komparátorok ;

kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék ; kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika];

kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos

kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító

vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek; központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják;

kromatográfiás berendezések laboratóriumi használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok;

kvantumpont fénykibocsátó diódák [OLED]; laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi

tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1); laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős

szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok; laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok;

légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló

készülékek kivételével; légzőkészülékek; légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti; úszáshoz; légzőmaszkok nem;

mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók.; dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók;

lemezjátszótűk cseréjére; szolgáló készülékek; lemezmeghajtók; számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők

(2); lépésmérők,; lépésszámlálók; letölthető csengőhangok; mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus;

kiadványok, publikációk; letölthető grafikák; mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek; mobiltelefonokhoz;

letölthető számítógépes; játékszoftverek; letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére

szolgáló; készülékek; levélmérlegek; lézerek nem gyógyászati; célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek;

logok, hajósebesség mérő; műszerek; lombikállványok,; retortaállványok; lombikok laboratóriumi; kísérletekhez;

lopásgátló berendezések,; elektromos; lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők; [altiméterek];

magasságmérő műszerek; mágneses adathordozók; mágneses huzalok,; mágneshuzalok; mágneses kódolók;

mágneses rezonanciás képalkotó [MRI] berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító

kártyák; mágneslemezek; mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók

[kazetták lejátszásához]; matematikai műszerek ; mechanikus jelzések, jelzőtáblák; mechanizmusok érmével

működő berendezésekhez, készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő

készülékek és gépek; mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez;

mentőcsónakok; mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2);

mentőmellények (3); mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeganalizátorral;

mérőasztalok [felmérő, tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak;

mérőkészülékek, elektromos; mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai
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léggömbök; meteorológiai műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai

eszközökhöz; mikrométerek; mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek;

monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészeti

munkamegfigyelő, ellenőrző tükrök; munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas

navigációs készülékek; műholdkereső mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek

[fényképészet]; nagyítók, lupék [optika]; nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok;

napelemek villamosenergiatermeléshez; napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti

számítógépek]; navigációs eszközök; nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók

szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz;

nyomtatók számítógépekhez; objektívek [lencsék]; optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák;

okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök];

olvasztótégelyek (Laboratóriumi -); operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai

adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok; optikai karakterolvasók; optikai készülékek és

eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak

[üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére; orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek

integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló készülékek; ózonizátorok, ózonizálók

összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató

gépek; periszkópok; petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták ; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek,

területmérők; polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optikai;

próbabábuk újraélesztés; gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai

ernyők ipari használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek;

rádiótelefon készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok,

fénysugártörő készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók;

riasztósípok; rosták fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra;

röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra;

röntgensugárzás elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem

orvosi célokra; savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenörző készülékek

járművekhez; sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók;

sótartalommérők,; sófokolók; sötétkamrák [fényképészeti]; sötétkamra lámpák [fényképészeti]; sötét üveg, lemez

keretei [fényképészeti]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra;

spektrográfok; spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő

berendezések (1); súlymérő berendezések (2); súlymérő készülékek és; eszközök; súlyok; sűrűségmérők,;

denziméterek; szabályozó berendezések,; elektromos; szabászat! mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz;

számítógép billentyűzetek; számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes; képernyővédő szoftverek,;

rögzített vagy letölthető; számítógépes programok; [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,; rögzített

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

szoftverplatformok,; rögzített vagy letölthető; formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép

hordozó tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép

memória eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet];

szavazógépek; szegélyjelzők,; szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egy karos állványok]; szelfi lencsék; szélirány

jelzésére szolgáló; szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek;

szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és vezető mérőműszerek; szerves fénykibocsátó diódák [OLED];

szextánsok; szferom éterek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók; szimulátorok

járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz; színpadvilágításszabályozók;

szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2); szirénák; szkennerek

[adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók]; szonárok,

hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus berendezések;
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sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz ; táblagépek; táblagép tokok; tachom éterek; tanító robotok; tárolók,

tartók mikroszkóp; tárgylemezekhez; tartók elektromos; tekercsekhez; távadók, transzmitterek [távközlési (1);

távadók, transzmitterek [távközlési (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek; távirányító

készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek; távmérő

műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók;

taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok mikrofonjai;

telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában; teleszkópok;

tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpámák. térdvédők munkásoknak; termografikus

kamerák; termosztátok járművekhez; tesztelő készülékek nem gyógyászati használatra; tisztítóberendezések

hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz;

tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1); tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3);

tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz;

tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók; túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők,;

villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók;

tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők, tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók;

tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinklerrendszerek; tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk

(2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; tv-súgógépek; ujjbőségmérők; ultraibolya sugárzás elleni szűrők,

fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák; üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők;

vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló szemüvegek; vakuk [fényképészeti;

vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek]; varázsvesszők; vízkutatókéi;

variométerek; védőálarcok/-maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen; védőeszközök személyek

balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére; védőruhák balesetek, sugárzás és

tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti berendezések és eszközök;

vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek [elektromosság]; vezetékcsatornák,

kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli telefonok; videojáték patronok, kazetták;

videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők; videomagnók, képmagnók; videotelefonok;

világítástechnikai ballasztok [áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai

jelzések; villamosított sínek fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek;

viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők;

vizelet-fajsúlymérők; vízmérők, hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2);

vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2);

wah-wah pedálok; zárkioldók [fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek

 [villamosság]; zenegépek [jukeboxok]; zsebszámológépek; zsinórok csiptetős szemüveghez.

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

levelezés, email; faxberendezések; kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; 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
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 műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése; és lebonyolítása [képzési; 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; fitnesz órák 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 showműsorokra; 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

oktatási; 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 teázás 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 21 00260
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 ( 220 ) 2021.01.26.

 ( 731 )  Szűcs Gergely Csongor, Gyöngyös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Klíma és légtechnikai eszközök kis- és nagykereskedelme; hőszivattyúk kis- és nagykereskedelme;

televíziós reklámozás; online reklámozás; reklámozás bannerekkel; reklámanyagok megjelentetése; klíma és

légtechnikai eszközök reklámozása, hirdetése; reklámanyagok terjesztése; reklámozás, hirdetés; rádiós

reklámozás; reklámterjesztési szolgáltatások; reklám és marketing; vállalatok promóciója (reklámozás);

szabadtéri reklámozás, hirdetés; reklámanyag terjesztési szolgáltatások; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

videofelvételek készítése reklámcélokra; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok online terjesztése; prospektusok szétosztása reklámcélokra; online reklám- és

 marketingszolgáltatások.

 37    Építőipari szolgáltatások; klímaberendezések üzembehelyezése, azon belül javítása, tisztítása és

karbantartása; klímarendszerek beüzemelése; klímaberendezések felújítása; légkondicionálási, klímatechnikai

vállalkozási szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tiszta terek klímarendszereinek üzembe

helyezése; hőszivattyúk telepítése; hőszivattyúk beüzemelése; hőszivattyúk felújítása; hőszivattyúk karbantartása.

 ( 210 ) M 21 00281

 ( 220 ) 2021.01.26.

 ( 731 )  Andoli Nova Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és online kereskedelmi tevékenység a következő termékek vonatkozásában: alumínium,

rozsdamentes, tapadásmentes, gránitbevonatos, kerámiabevonatos, öntöttvas, zománcozott edények; edények;

serpenyők; grillserpenyők; grillszettek, paella; palacsintasütő; wok; evőeszközök; konyhai kések; tepsik;

kacsasütö, pizzasütő, rozsdamentes, tapadásmentes, zománcozott tepsik; tortaformák; kávéfőzők; grillserpenyők;

barbecue szettek; szabadban történő sütéshez és főzéshez alkalmas edények és kiegészítők; bográcsok; grill

lapok; állványok szabad tűzi sütéshez és főzéshez; konyhai kiegészítő termékek, tálcák, fedők, vágódeszkák,

 műanyag dobozok, tálak, csöpögtetők; passzírozok; babzsákok; kaspók; virágtartók.

 ( 210 ) M 21 00283

 ( 220 ) 2021.01.26.

 ( 731 )  Andoli Nova Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és online kereskedelmi tevékenység a következő termékek vonatkozásában; alumínium,

rozsdamentes, tapadásmentes, gránitbevonatos, kerámiabevonatos, öntöttvas, zománcozott edények; edények;

serpenyők; grillserpenyők; grillszettek, paella; palacsintasütő; wok; evőeszközök; konyhai kések; tepsik;

kacsasütő, pizzasütő, rozsdamentes, tapadásmentes, zománcozott tepsik; tortaformák; kávéfőzők; grillserpenyők;

barbecue szettek; szabadban történő sütéshez és főzéshez alkalmas edények és kiegészítők; bográcsok; grilllapok;

állványok szabad tűzi sütéshez és főzéshez; konyhai kiegészítő termékek, tálcák, fedők, vágódeszkák, műanyag

 dobozok, tálak, csöpögtetők; passzírozok; babzsákok; kaspók; virágtartók.
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 ( 210 ) M 21 00288

 ( 220 ) 2021.01.27.

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

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) DUNALUX

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

 gyanták; színezékek; porfestékek; pigmentek; tűzállófestékek; zománcok.

 35    Festékek és festékipari anyagok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; kereskedelmi egységek

üzemeltetése; festékek és festékipari termékek kiállításának és szakmai bemutatóinak szervezése és lebonyolítása;

webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra; reklámozás és marketingtevékenységek; festékek és festékipari

 anyagok interneten történő kereskedelme; outsourcing szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00294

 ( 220 ) 2021.01.27.

 ( 731 )  IQgen Vitamin Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gaal és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest,

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Acaipor étrend-kiegészítők; állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati készítmények és anyagok;

állatok fürdetésére szolgáló, készítmények [rovarirtók]; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; ásványvíz-sók; albumin étrend-kiegészítők; alginát étrend-kiegészítők; aminosavak állatorvosi

célokra; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiparazita nyakörvek állatoknak; bakteriális készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bedörzsölő

szerek; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; borogatások; búzacsíra

étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként történő használatra; cement állatok patáinak kezelésére;

csukamájolaj; dezodorok, nem emberi használatra vagy állatoknak; diagnosztikai szerek állatgyógyászati

használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati

célokra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi rostok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő

enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi,

gyógyászati használatra; étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; enzimek állatorvosi célokra; enzimek

gyógyászati célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra;

féreghajtók, anthelmintikumok; féregirtószerek; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; glükóz

étrend-kiegészítők; gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított

élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált

élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású állateledel; gyógynövények; gyógynövénykivonatok

orvosi célokra; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek,

orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszeres samponok kisállatoknak; gyógytápanyag-készítmények terápiás

vagy gyógyászati használatra, gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra, idegerősítő szerek; immunerősítők,

kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kazein étrend-kiegészítők; kollagén gyógyászati célokra; kutya

mosdatószerek [rovarirtók], lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők mikroorganizmus kultúrák orvosi és

állatgyógyászati használatra (2) mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra (1) nyomelem

készítmények emberi és állati fogyasztásra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; pollen

étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők

állatoknak; reagenspapír állatorvosi célokra; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó hatású

állatsampon; rovarriasztószerek kutyáknak; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; tápanyagok

mikroorganizmusok számára; táplálékkiegészítők; vegyi készítmények állatorvosi célokra, vitaminkészítmények;
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 vitaminpótló tapaszok; zsírok állatgyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra.

 31    Algarobilla [állati táplálék]; alom állatoknak; aromás homok [alom] házi kedvenceknek; búzacsíra állati

fogyasztásra; darakeverék haszonállatok hizlalására; ehető rágnivalók állatok részére, élesztő állati fogyasztásra;

erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak; feldolgozatlan alga emberi vagy állati fogyasztásra;

földimogyoróból készült takarmánypogácsa; földimogyoró liszt állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor

keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; gyökerek állati fogyasztásra; halliszt állati fogyasztásra,

homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek; italok házikedvencek részére; korpás pép, táplálék állatoknak;

kutyaeledelek [kekszfélék]; lenmag állati fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt állatoknak, magvak

állati fogyasztásra; mész állati takarmányhoz; olajos takarmánypogácsák; szeszfőzés során visszamaradt anyagok

[táplálék állatoknak]; takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és

 takarmányok állatoknak (2); táplálékok és takarmányok állatoknak (1), termékek állatok hizlalására.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények

valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: acaipor étrend-kiegészítők; állatgyógyászati készítmények;

állatgyógyászati készítmények és anyagok; állatok fürdetésére szolgáló, készítmények [rovarirtók]; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók; albumin étrend-kiegészítők; alginát

étrend-kiegészítők; aminosavak állatorvosi célokra; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiparazita nyakörvek

állatoknak; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; bedörzsölő szerek; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai

készítmények orvosi célokra; borogatások; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként történő

használatra; cement állatok patáinak kezelésére; csukamájolaj; dezodorok, nem emberi használatra vagy

állatoknak; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás

ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; édeskömény gyógyászati célokra; élelmi rostok;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára;

étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; étvágycsökkentő

tabletták, gyógyszerek; enzimek állatorvosi célokra; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények állatorvosi

célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra; féreghajtók, anthelmintikumok; féregirtószerek; fitoterápiás

készítmények gyógyászati használatra; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati célokra adaptált italok;

gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított

hús; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

állateledel; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszerek állatorvosi célokra;

gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszeres

samponok kisállatoknak; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra, gyógyteák;

gyógyteák gyógyászati célokra, idegerősítő szerek; immunerősítők, kártékony állatok irtására szolgáló

készítmények; kazein étrend-kiegészítők; kollagén gyógyászati célokra; kutya mosdatószerek [rovarirtók], lecitin

étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők;

méhpempő étrend-kiegészítők; mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra (2);

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra (1); nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz

étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; reagenspapír állatorvosi

célokra; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó hatású állatsampon; rovarriasztószerek

kutyáknak; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; tápanyagok mikroorganizmusok számára;

táplálékkiegészítők; vegyi készítmények állatorvosi célokra, vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; zsírok

állatgyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra; algarobilla [állati táplálék]; alom állatoknak; aromás homok

[alom] házi kedvenceknek; búzacsíra állati fogyasztásra; darakeverék haszonállatok hizlalására; ehető rágnivalók

állatok részére, élesztő állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; fekhelyek és almok állatoknak;

feldolgozatlan alga emberi vagy állati fogyasztásra; földimogyoróból készült takarmánypogácsa;
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földimogyoróliszt állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra;

gyökerek állati fogyasztásra; halliszt állati fogyasztásra, homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek;

italok házikedvencek részére; korpás pép, táplálék állatoknak; kutyaeledelek [kekszfélék]; lenmag állati

fogyasztásra; lenmagliszt állati fogyasztásra; liszt állatoknak, magvak állati fogyasztásra; mész állati

takarmányhoz; olajos takarmánypogácsák; szeszfőzés során visszamaradt anyagok [táplálék állatoknak];

takarmány istállóban tartott állatoknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálékok és takarmányok állatoknak (2);

 táplálékok és takarmányok állatoknak (1), termékek állatok hizlalására.

 ( 210 ) M 21 00298

 ( 220 ) 2021.01.28.

 ( 731 )  COSWELL S.p.A., Funo di Argelato (IT)

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

 ( 541 ) RAPIDENT

 ( 511 )  3    Fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények, szájvizek nem gyógyászati célra; fogpaszta.

  10    Fogpótlások, protézisek.

  21    Fogkefék, fogászati eszközök fogpótlások tisztítására; tisztító eszközök fogászati célra.

 ( 210 ) M 21 00300

 ( 220 ) 2021.01.28.

 ( 731 )  Villám Group Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Simon és Mester 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.

 ( 210 ) M 21 00419

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Adathordozón rögzített, valamint letölthető számítógépes szoftverek gyógyászati, terápiás felhasználásra.

 41    Szakmai képzés a gyógyászat és a pszichoterápia területén; pszichoterápiás programokkal kapcsolatos

 oktatás, ismeretterjesztés.

 42    Terápiás célú mobilapplikáció fejlesztés; alkalmazás-szoftver szolgáltatás; internetalapú alkalmazások

 ideiglenes használatának biztosítása; mobilalkalmazás szolgáltatása terápiás célú felhasználásra.

  44    Gyógyászat; pszichoterápia; csoportterápiás kezelések, gyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00420

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) KLOÉ

 ( 511 )  9    Adathordozón rögzített, valamint letölthető számítógépes szoftverek gyógyászati, terápiás felhasználásra.

 41    Szakmai képzés a gyógyászat és a pszichoterápia területén; pszichoterápiás programokkal kapcsolatos

 oktatás, ismeretterjesztés.

 42    Terápiás célú mobilapplikáció fejlesztés; alkalmazás-szoftver szolgáltatás; internetalapú alkalmazások

 ideiglenes használatának biztosítása; mobilalkalmazás szolgáltatása terápiás célú felhasználásra.

  44    Gyógyászat; pszichoterápia; csoportterápiás kezelések, gyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00422

 ( 220 ) 2021.02.08.

 ( 731 )  Zhang Yong, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

  43    Vendéglátás (élelmezési) szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00426

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  Molnár Tamás, Hajdúhadház (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Dobozok, tartók bőrből vagy műbőrből; kulcstartók.

  25    Pólók; rövid ujjú pólók.

 ( 210 ) M 21 00427

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  PP Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Novo C

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitaminkészítmények; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin

 gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 21 00430

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  MATICS Katalin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

 ( 541 ) INTIMA

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

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

nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online
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elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szövegszerkesztés [kivéve

 reklámszövegek].

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás;

 gyógyszerészeti konzultáció; szülésznői szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 00431

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  Pál László, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Galiger Lajos, Szekszárd

 ( 541 ) COCKTAILBOX

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 00433

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  ORIOL-MOTOR Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth-Megyeri Cirill, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari célú vegyipari termékek; kémiai hűtőeszközök; hűtők járművek motorjaihoz; hűtőközegek járművekhez

(túlmelegedés megakadályozására); fékfolyadékok, fagyálló folyadékok; jégtelenítő folyadékok;

 olajtisztítószerek.

3    Zsírtalanító készítmények motorokhoz; járműveken használatos tisztító készítmények; zsírtalanító spray-k;

 tisztító oldatok; tisztítóspray-k; tisztítószerek gépjárművekhez.

 ( 210 ) M 21 00434

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  ORIOL-MOTOR Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth-Megyeri Cirill, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari célú vegyipari termékek; kémiai hűtőeszközök; hűtők járművek motorjaihoz; hűtőközegek járművekhez

(túlmelegedés megakadályozására); fékfolyadékok, fagyálló folyadékok; jégtelenítő folyadékok;

 olajtisztítószerek.

3    Zsírtalanító készítmények motorokhoz; járműveken használatos tisztító készítmények; zsírtalanító spray-k;

 tisztító oldatok; tisztítóspray-k; tisztítószerek gépjárművekhez.

 ( 210 ) M 21 00435

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  KétIgen Alapítvány, Nagymaros (HU)

 ( 740 )  Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda, Nagymaros
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( 546 )

 ( 511 )   41    Párkapcsolat gazdagító képzés.

 ( 210 ) M 21 00436

 ( 220 ) 2021.02.05.

 ( 731 )  KétIgen Alapítvány, Nagymaros (HU)

 ( 740 )  Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda, Nagymaros

 ( 541 ) KétIgen

 ( 511 )   41    Párkapcsolat gazdagító képzés.

 ( 210 ) M 21 00440

 ( 220 ) 2021.02.07.

 ( 731 )  TONA HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) HETVENHETES

 ( 511 )   29    Húskészítmények; kolbászok; felvágottak.

 ( 210 ) M 21 00594

 ( 220 ) 2021.02.15.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Daz

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosóporok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

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

szerek; olajesszenciák és aromakivonatok; szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító

 készítmények.

 ( 210 ) M 21 00596

 ( 220 ) 2021.02.15.

 ( 731 )  ELIT - Méhészeti Fenntartható Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Szövetkezet, Tiszavasvári (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs

szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi információk

 biztosítása; kereskedelmi üzleti információk szolgáltatása számítógépes adatbázisok segítségével.

 ( 210 ) M 21 00598

 ( 220 ) 2021.02.15.

 ( 731 )  Liu Weijie, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 00599
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 ( 220 ) 2021.02.15.

 ( 731 )  VENTAS COFFEE Hungary Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Munz és Társai Ügyvédi iroda, Szeged

 ( 541 ) MATRIX

 ( 511 )  34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 ( 210 ) M 21 00600

 ( 220 ) 2021.02.15.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Kolmed KOLOPI GYÓGYISZAP

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 21 00603

 ( 220 ) 2021.02.15.

 ( 731 )  Bódi Eszter, Biatorbágy (HU)

 ( 541 ) CAMPY

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása; elszállásolási szolgáltatások; hordozható épületek,

építmények bérbeadása; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes

szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szobabérlés; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások

 [szállásadás].

 ( 210 ) M 21 00604

 ( 220 ) 2021.02.16.

 ( 731 )  Pintér Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 00747

 ( 220 ) 2021.02.25.

 ( 731 )  Csányi Pincészet Zrt., Villány (HU)

 ( 740 )  Dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged

 ( 541 ) Művészet a palackban

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 00749

 ( 220 ) 2021.02.25.

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

 ( 541 ) SZERENCSI ARTÚR NAPOK

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

 parányok.

 ( 210 ) M 21 00750

 ( 220 ) 2021.02.25.
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 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 21 00756

 ( 220 ) 2021.02.25.

 ( 731 )  Endomedix Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kálovics Eszter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és 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.

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

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

 ( 210 ) M 21 00758

 ( 220 ) 2021.02.25.

 ( 731 )  Blandl Inez, Budapest (HU)

 ( 541 ) Salt Design

 ( 511 )  35    Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti projektmenedzsment; üzleti projektmenedzsment

 szolgáltatások építőipari projektekhez; ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.

  41    Fényképészet; belsőépítészet oktatása.

 42    Lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás; tervezési szolgáltatások

lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési

információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs

szolgáltatások; belsőépítészeti szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti

tervezési szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti

tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti

tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; feng shui elveket alkalmazó

belsőépítészeti szolgáltatások; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; tanácsadás a bútorszövetek kiválasztásával

kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadás a függönyök kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadás

bútorok takaró huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; üzletek belsőépítészeti

kialakítása; belsőépítészeti információkat tartalmazó weboldal biztosítása; ingatlantervezéssel kapcsolatos

beszámolók készítése; ingatlanfelmérés; ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció

 tervezése; építészeti tervezés kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; üzletek beltéri dekorációjának megtervezése.

 ( 210 ) M 21 00760

 ( 220 ) 2021.02.26.

 ( 731 )  Sápi Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest
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 ( 541 ) Ale Camino-a Sörút

 ( 511 )  32    Malátasör; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörcefre; sörök; szénsavas víz;

 söralapú koktélok.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

 eladói és vásárlói részére.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 00761

 ( 220 ) 2021.02.26.

 ( 731 )  Takács Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 00763

 ( 220 ) 2021.02.26.

 ( 731 )  Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (HU)

 ( 541 ) SUN LIGHT WAY Verseny

 ( 511 )  41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; versenyek szervezése

 (oktatás vagy szórakoztatás).

 ( 210 ) M 21 00764

 ( 220 ) 2021.02.26.

 ( 731 )  Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (HU)

 ( 541 ) EGRESSY FESZTIVÁL

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása(képzés); hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); előadóművészek szolgáltatásai; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; táboroztatás.

 ( 210 ) M 21 00765

 ( 220 ) 2021.02.26.

 ( 731 )  Kurcz Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa, Budapest

 ( 541 ) justIM

 ( 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; számítógépek

 és számítógépes perifériák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 00767

 ( 220 ) 2021.03.01.

 ( 731 )  NALA Kft., Püspökhatvan (HU)

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

 ( 541 ) Aníz Design

 ( 511 )  5    Textilpelenkák; babapelenkák, nadrágpelenkák; pelenkabetétek; nadrágpelenkák babáknak.

 25    Babakelengye; csecsemőkelengyék, babakelengyék; ruházati cikkek; gyermekruházat; pelenkanadrágok

[ruházat]; kismama ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; hajszalagok [ruházat]; kendők [ruházat]; sálak

 [ruházati cikkek]; kesztyűk [ruházat].

 ( 210 ) M 21 00769

 ( 220 ) 2021.02.26.

 ( 731 )  Színház- és Filmművészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Péter Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Védőálarcok/-maszkok; szennyeződés elleni légzésvédő maszkok, álarcok.

 16    Nyomtatott anyagok oktatási célokra; kézikönyvek oktatási célokra; irodai és oktatási segédanyagok;

nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; oktatási és képzési anyagok;

oktatási felszerelések; oktatási kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktató jellegű kiadványok; tanítási és

oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; zenei oktatókönyvek; ajándék táskák, szatyrok papírból;

ajándékcsomagolók; ajándékdobozok; színházi folyóiratok; 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; nyomtatott reklámanyagok; ajándékzacskók.

 25    Ruházati cikkek színházi használatra; színházi jelmezek; férfi, női és gyermek ruházat; ruházati cikkek,

 cipők, fejfedők.

  36    Oktatási ösztöndíjak nyújtása; főiskolai ösztöndíjak nyújtása; ösztöndíjak biztosítása művészeti kutatáshoz.

 41    Akadémiai oktatási szolgáltatások művészettörténet tanításához; akadémiai oktatási szolgáltatások

színjátszás tanításához [színművészet]; akadémiák [oktatás]; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos

szolgáltatások oktatási célokra; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási

tevékenységekben való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai

oktatás; előadó-művészeti oktatás; felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felsőoktatási

intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; fényképészeti oktatás; fényképészeti eszközök használatához

kapcsolódó oktatás; fényképelőhívásssal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképészettel, fényképezéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; fényképnyomtatással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; festéssel,

festészettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; filmgyártás oktatási célokra; filozófiai oktatás; hangképzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; informatikai oktatás; iskolai szolgáltatások [oktatás]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzés és oktatás; képzés, tanítás és

oktatás biztosítása; képzőművészeti oktatás; levelező oktatás, távoktatás; minőségi szolgáltatásokkal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; művészeti oktatás levelező

tanfolyamokon keresztül; oktatás biztosítása; oktatás biztosítása adatfeldolgozással kapcsolatban; oktatás és

képzés a zene és szórakoztatás terén; oktatás és tanítás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása;

oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási
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anyagok kiadása; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási

célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú

filmbemutatók; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú

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

lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák

tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú nyomtatványok kiadása;

oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;

oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok

lebonyolítása; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási díjak kiosztása; oktatási előadások szervezése;

oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; oktatási

szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások zenés televízióműsorok formájában; oktatási, szórakoztatási és

sportszolgáltatások; oktatási szövegek kiadása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási tananyagok kiadása;

oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási

tárgyú információk; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz;

oktatási útmutatás; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatáskutatás; oktatások szervezése

és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; oktatással kapcsolatos konferenciák

szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése;

oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; összejövetelek szervezése az oktatás területén;

versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; vizsgaszervezés [oktatási]; egyetemi

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; színművészeti oktatási

szolgáltatások; élő zenés színházi előadások; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése;

színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi produkciós szolgáltatások; színházi szolgáltatások;

színházi szórakoztatás; filmgyártás; filmgyártási szolgáltatások; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási

szolgáltatások; nappali iskolai tanfolyamok szervezése és lebonyolítása felnőttek számára; előadó-művészeti

színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek

művészeti vezetése; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti

fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; közösségi kulturális rendezvények szervezése; szakoktatás, szakmai képzés;

szakmai képzés, betanítás; szakmai felkészítő képzések biztosítása fiatalok számára; színjátszással kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok szervezése oktatási

intézményekben; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; televíziós, rádiós műsorok és filmek

 készítése; tudományos tanfolyamok; tudományos tanfolyamok lebonyolítása.

 42    Kutatás a közösségi média területén; tudományos kutatás; tudományos kutatás és elemzés; tudományos

 kutatás és fejlesztés; tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 01245

 ( 220 ) 2021.03.24.

 ( 731 )  Valler Péter, Somogytúr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
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eszenciaolajok; testápolási cikkek; szájhigiénés készítmények; testápolási és szépségápolási készítmények;

 smink; szappanok és gélek; bőr-, szem és körömápoló készítmények.

 9    Média tartalom; rögzített tartalmak; filmek, mozgófilmek.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások, termékbemutatók és termék megjelenítési

szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció; tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

 promóciós szolgáltatások; promóciós marketing.

  41    Filmgyártás; filmek bemutatása; szórakoztatás; kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 21 01398

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 740 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 ) AF-X1

 ( 511 )  5    Biológiai gombaölő szerek.

 ( 210 ) M 21 01399

 ( 220 ) 2021.04.01.

 ( 731 )  DTLS Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DTLS

 ( 511 ) 9    Szoftverek; szoftvercsomagok; applikációs szoftver; számítógépes szoftverek; dekóder szoftverek;

optimalizáló szoftverek; ipari szoftverek; építőmérnöki szoftverek; épületkezelő szoftverek; logisztikai

szoftverek; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; ipari

folyamatvezérlő szoftverek; üzleti technológiai szoftverek; ellátásilánc-menedzsment szoftverek;

adatbázis-szinkronizáló szoftverek; ipari automatizálási szoftverek; számítógépes szoftver programok

adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftver programok táblázatkezeléshez; munkafolyamat-irányítási rendszer

szoftverei; elektronikus árufelügyeleti [EAS] szoftverek; adatkeresést lehetővé tevő számítógépes szoftverek;

szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; digitális megoldásokat nyújtó [DSP] szoftverek; letölthető

számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és elemzéshez; szoftverek globális kommunikációs hálózaton

lebonyolított kereskedelemhez; információcserét lehetővé tévő interaktív számítógépes szoftverek; adat- és

fájlkezelő és adatbázis szoftverek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek;

szoftverek a fizikai világban végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és futtatására; építőipari

szoftverek; építőipari tervezést elősegítő szoftverek; terep-logisztikai szoftverek; logisztikai szoftverek; építőipari

anyagazonosítást végző szoftverek; szállítmányok nyomon követésére szolgáló szoftverek; rakományok nyomon

 követésére szolgáló szoftverek; szállítási iratok készítésére szolgáló szoftverek; anyagstandardizáló szoftverek.

 42    Szoftveralkotás; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés; szoftver testre szabása; szoftverkarbantartás;

szoftverkészítés; szoftverek frissítése; számítógépes szoftver frissítése; számítógépes szoftver tervezése;

szoftverkarbantartás és javítás; számítógépes szoftverkarbantartási szolgáltatások; szoftverek tervezése és

fejlesztése; leltárkezelésre szolgáló szoftverek programozása; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos

konzultáció, karbantartás és adaptálás; szoftvercsomagok tervezése és fejlesztése; szoftverfejlesztés, programozás

és kivitelezés; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; számítógépes szoftver alkalmazási

megoldások fejlesztése; számítógépes szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver technikai támogató

szolgáltatások; számítógépes szoftverkarbantartás és frissítés; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások;

logisztikai szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus kereskedelmi platformokhoz való szoftverek

programozása; leltárkezelésre szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; folyamatellenőrzésre szolgáló

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek

programozása; adatok olvasására, átvitelére és rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek programozása;

adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; leltárkezelésre szolgáló online,

nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatok értékeléséhez és számításához használatos
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számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus üzleti

portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverek használatának lehetővé

tétele szállítmányok nyomon követéséhez; szoftverek használatának lehetővé tétele rakományok nyomon

követéséhez; szoftverek használatának lehetővé tétele szállítási iratok készítéséhez; szállítmányok nyomon

követésére szolgáló szoftverek tervezése, készítése és fejlesztése; rakományok nyomon követésére szolgáló

szoftverek tervezése, készítése és fejlesztése; szállítási iratok készítésére szolgáló szoftverek tervezése, készítése

és fejlesztése; építőipari szoftverek tervezése, készítése és fejlesztése; építőipari tervezést elősegítő szoftverek

tervezése, készítése és fejlesztése; terep-logisztikai szoftverek tervezése, készítése és fejlesztése;

 anyagstandardizáló szoftverek tervezése, készítése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 21 01428

 ( 220 ) 2021.04.06.

 ( 731 )  FABRIKA-NÁBYTOK s.r.o. Magyarországi Fióktelepe, Balassagyarmat (HU)

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

 ( 541 ) Csenge Konyhabútor

 ( 511 )  20    Konyhabútorok; konyhaszekrények; beépített konyhaszekrények, konyhablokkok; konyhai asztalok;

konyhabútor elemek; beépített konyhabútor; konyhai pultok mosogatóhoz; tárolóegységek konyhaszekrények

átalakításához; nyitott, vitrines vagy üveges konyhaszekrények; bútorok; bútorajtók; bútorvázak; bútorlábak;

bútorpanelek, bútorlapok; bútorrészek; bútorelemek; bútorgörgők; bútorfiókok; bútorpolcok; bútoregységek;

bútordíszlécek; háztartási bútor; asztalok [bútor]; munkalapok [bútorok; munkapultok [bútorok]; sarokelemek

 [bútorok]; tárolópolcok [bútorok]; bútorok étkezdékbe.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: konyhabútorok; konyhaszekrények; beépített konyhaszekrények, konyhablokkok; konyhai

asztalok; konyhabútor elemek; beépített konyhabútor; konyhai pultok mosogatóhoz; tárolóegységek

konyhaszekrények átalakításához; nyitott, vitrines vagy üveges konyhaszekrények; bútorok; bútorajtók;

bútorvázak; bútorlábak; bútorpanelek, bútorlapok; bútorrészek; bútorelemek; bútorgörgők; bútorfiókok;

bútorpolcok; bútoregységek; bútordíszlécek; háztartási bútor; asztalok [bútor]; munkalapok [bútorok];

 munkapultok [bútorok]; sarokelemek [bútorok]; tárolópolcok [bútorok]; bútorok étkezdékbe.

 ( 210 ) M 21 01635

 ( 220 ) 2021.04.22.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01636

 ( 220 ) 2021.04.22.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01637

 ( 220 ) 2021.04.22.
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 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01641

 ( 220 ) 2021.04.22.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 21 01734

 ( 220 ) 2021.04.28.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) HABITA - Váljon szokássá az egészség!

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszeres egészségmegőrző készítmények; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; humán étrend-kiegészítők; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények.

9    Viselhető aktivitásészlelők; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; okos karórák; mesterséges

intelligencia-szoftverek; kézi számítógépek [PDA]; adatok reprodukálására szolgáló készülékek és műszerek;

adatfeldolgozó rendszerek; letölthető alkalmazások mobileszközökkel történő használatra; oktatási

mobilalkalmazások; szoftverek; számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; mobiltelefonos

szoftveralkalmazások; távdiagnosztikai szoftverek; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és

 mechanikus).

 10    Gyógyászati készülékek és eszközök; sebészeti eszközök és műszerek gyógyászati alkalmazásra; orvosi

műszerek; orvosi diagnosztikai készülékek orvosi célokra; orvosi mérőeszközök; orvosi diagnosztikai eszközök;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti berendezések;

elektronikus analizátorok gyógyászati célokra; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére [orvosi

 használatra].

 41    Oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; támogató oktatóprogramok vezetése egészségügyi

 szakemberek részére; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; higiéniai és szépségápolási

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; terápiás

szolgáltatások; kisegítő gondozási szolgáltatások otthoni ápolásban történő segítségnyújtás formájában;

gyógyszerészeti szolgáltatások; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi támogatás nyújtása;

orvosi tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások; páciensek tájékoztatása a gyógyszerek adagolásával kapcsolatban; orvosi konzultáció;

 betegfigyelés.

 ( 210 ) M 21 01819

 ( 220 ) 2021.05.06.

 ( 731 )  AImotive Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 ) 9    Vezetést segítő és biztonsági eszközök és rendszerek, nevezetesen előrefelé ütközésre figyelmeztető

rendszerek, autonóm vészfékek, hátrafelé ütközésre figyelmeztető rendszerek, sávelhagyásra figyelmeztető

rendszerek, sávban maradást segítő rendszerek, holtteret érzékelő rendszerek, adaptív menetvezérlő rendszerek,

automatizált sávközéptartó rendszerek, autópályás segítő rendszerek, automatizált forgalmi dugó pilóták;

parkolást segítő eszközök és rendszerek, nevezetesen okos parkolást segítő rendszerek, parkolás érzékelők

előre-hátra, automatizált parkolási rendszerek; látássegítő vezetési eszközök és rendszerek; számítógépszoftver és

hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművek működtetéséhez; számítógépszoftver és hardver

részben automatizált, önvezető és autonóm járművekkel történő használatra; részben automatizált, önvezető és

autonóm funkcionalitásokat lehetővé tevő, neurális hálózatokat használó számítógépszoftver; számítógépszoftver

és hardver részben automatizált, önvezető és autonóm járművekhez, nevezetesen a következőkhöz: mesterséges

intelligencia, mély tanulás, számítógépes látás, képanalizálás, képfelismerés, részben automatizált és autonóm

jármű monitorozása és vezérlése, vezetővel segített jármű monitorozása és vezérlése, jármű alrendszer

monitorozása és vezérlése, döntéshozás járművezérléshez, adaptálás különböző vezetési kultúrákhoz és

helyzetspecifikus vezetési stílusokhoz, ember-gép interfészek járművekhez, objektum-érzékelés, sávérzékelés,

szemantikus szegmentálás jármű vezérléshez, többobjektumos követés, környező objektumok mozgási

mintázatának követése és előrejelzése, vészhelyzetek felismerése, navigáció és sajáthely meghatározás,

arcanalízis és képfelismerés; részben automatizált, önvezető és autonóm járműveknél alkalmazható mesterséges

intelligencia berendezések, készülékek és szoftver; berendezések képfeldolgozáshoz; navigációs, irányítási,

nyomkövetési, célmeghatározó és térképkészítő eszközök és rendszerek részben automatizált, önvezető és

autonóm járművek működtetéséhez; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftver; mesterséges intelligencia

 szoftver járművekhez; mesterséges neurális hálózatok.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz.
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