
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  229.183

 ( 151 )  2019.10.04.

 ( 210 )  M 18 02662

 ( 220 )  2018.09.12.

 ( 732 )  EPO FASHION CO., LTD., GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüvegek; vakításkorlátozó szemüvegek; szegélyjelzők [hemline markerek]; okostelefon-tokok,

öncsi-botok [selfy-botok]; kézi kézi monopodok]; laptopok számára készült táskák; fejhallgatók; tükrök [optikai

tükrök]; animált rajzfilmek; elektronikus hirdetőtáblák, lépésszámlálók; mérőeszközök; földmérő készülékek és

 műszerek, súlymérő berendezések és műszerek.

 14    Nemesfém-ötvözetek; ékszerdobozok; ékszer-beillesztések; brossok; láncok; nyakkendőcsipeszek;

 fülbevalók; gyűrűk; órák; karórák.

 18    Bőr, megmunkálatlan vagy félig megmunkált; táskák; kézitáskák; zsebtárcák; hátizsákok; utazótáskák;

sporttáskák; kofferek; bevásárló szatyrok; kozmetikai táskák felszerelés nélkül; bőrdíszítések bútorokhoz;

 bőrfűzők; botok; esernyők; háziállatok ruházatai.

 ( 111 )  229.439

 ( 151 )  2019.10.15.

 ( 210 )  M 18 02807

 ( 220 )  2018.09.25.

 ( 732 )  Bolfán Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gilly András, Budapest

 ( 541 )  PICARD

 ( 511 )  43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bölcsődék, óvodák; foglalás panziókban; főzőeszközök

bérbeadása; hordozható épületek, építmények bérbeadása; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kempingezési

lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, időskorúak otthona; panziók; recepciós szolgáltatások

ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák,

panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás]; világítóberendezések kölcsönzése; sátrak kölcsönzése.

 ( 111 )  229.477

 ( 151 )  2019.11.07.

 ( 210 )  M 19 00835

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Mocca Negra Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; csészék; csészealjak; edények; ivóedények;

 ivópoharak; kancsók; kávéskannák, nem elektromos; kávéskészletek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 111 )  229.591
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 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00525

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  Eideh Titanilla, Budapest (HU)

 ( 541 )  A cég lelke a munkaerő

 ( 511 )  35    Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; ideiglenes munkaerő közvetítése;

ideiglenes munkaerő toborzása; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munkaerő

áthelyezés; munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; munkaerő elhelyezési

szolgáltatások komornyikok számára; munkaerő elhelyezési szolgáltatások személyi asszisztensek számára;

munkaerő-felvételi tanácsadás; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások;

munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése határozott időre;

munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció; munkaerő-közvetítéssel

kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő szolgáltatások; munkaerő-toborzás;

munkaerő-toborzáshoz és elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó

információszolgáltatás; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; munkaerő toborzáshoz

kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés;

munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák; munkaerő

toborzási szolgáltatás; munkaerő toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; személyiségvizsgálat munkaerő-toborzási célokra;

szolgáltatások munkaerő elhelyezésére; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; vezetői

munkaerő-toborzás; fejvadász szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és

adminisztratív szolgáltatások; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési

tanácsadás]; kulturális és oktatási csereprogramok ügyintézése; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve

oktatási és képzési tanácsadás]; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési szolgáltatások; karriertervezési

szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs

szolgáltatások; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; pszichológiai eljárások személyzet

kiválasztására; toborzási szolgáltatások vezetők keresésére; vezető személyzet kikeresése és kiválasztása; vezető

személyzet kiválasztása; vezetők keresése, kiválasztása; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; vezetők toborzása; egyetemi kurzusok adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások online

tanfolyami jelentkezésekhez kapcsolódóan; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon

keresztül biztosítva; belső vállalati kommunikációs felmérések lebonyolítása; márkaalkotási szolgáltatások;

reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; értékesítési menedzsment-szolgáltatások;

értékesítési technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; értékesítéssel kapcsolatos

információk szolgáltatása; humán erőforrás részlegként való működés mások számára; humán erőforrásokkal

kapcsolatos konzultáció; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; adminisztratív szolgáltatások általános építési vállalkozóknak való

közvetítéssel kapcsolatban; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; könyvekhez

kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; üzleti ösztönzési programtervek és hűségprogramok megszervezése és

menedzsmentje; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment

tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; menedzsment támogatás; marketing

tevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció és menedzsment; menedzsment tanácsadás a személyzet

elhelyezésével kapcsolatban; modellek üzleti menedzsmentje; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti

menedzsment; üzleti menedzsmentre vonatkozó tervezés azaz partnerek keresése összeolvadásokhoz és vállalatok

átvételéhez valamint vállalkozások beindításához; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára;

üzletvezetési segítségnyújtás kereskedelmi vállalkozások alapításához; közös vállalkozások létrehozásával

kapcsolatos üzleti szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; szakmai

vállalkozások üzletvitelével kapcsolatos értékelések; üzleti információnyújtás vállalkozások számára;

üzletszerzéssel kapcsolatos üzletviteli szolgáltatások; üzletfejlesztéssel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás;
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üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; üzletviteli segítségnyújtás; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás,

franchise-szerződés keretein belül; állásközvetítői konzultáció; cégvezetés, beleértve a demográfiai tárgyú

konzultációt; foglalkoztatási konzultáció, tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások;

franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; konzultáció személyzeti kérdésekben; marketing

konzultációs szolgáltatások; üzleti tanácsadási szolgáltatások, konzultáció és információk; üzleti tervezéssel és

üzletmenet folytonossággal kapcsolatos konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti

tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezési és -vezetési

konzultációs szolgáltatások; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel, többek között személyzeti menedzsmenttel

kapcsolatos konzultáció; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzlettervezési konzultáció; üzletvezetéshez és

-szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és konzultációs szolgáltatások; üzletvezetési és

vállalatszervezési konzultáció; üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és

konzultáció; üzleti konzultáció; üzleti kutatási konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti

stratégiai konzultáció; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési

konzultációs szolgáltatások; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési konzultációs és tanácsadó szolgáltatások;

üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; üzletviteli konzultációs

szolgáltatások; vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos konzultáció; marketinggel kapcsolatos

üzleti tanácsadás; üzleti marketing tanácsadás; diplomások toborzásával kapcsolatos tanácsadás; foglalkoztatási

tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások; személyzet elhelyezésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; személyzeti tanácsadás; személyzeti tanácsadási szolgáltatások; tanácsadó és szakértői szolgáltatás

személyügyi vezetés területén; üzleti tanácsadási szolgáltatások fizetési és osztályozási struktúrák

 meghatározására; felsőoktatási kurzusadminisztrációs szolgáltatások nyújtása felsőoktatási intézményeknek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching; coaching gazdasági

és menedzselési témákban; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; személyi

coaching [képzés]; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; edzettséggel kapcsolatos

tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; felkészítő szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok

számára; filozófiai témákkal kapcsolatos tanfolyamok; folyamatos tanfolyamok szervezése; gyógyászati

továbbképző tanfolyamok biztosítása; idegenforgalommal kapcsolatos tanfolyamok; képzési tanfolyamok

biztosítása fiatalok számára; képzési tanfolyamok biztosítása; készségfelmérő tanfolyamok szervezése;

középiskolai szintű levelező tanfolyamok lebonyolítása; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; kutatással és

fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása; levelező

tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; menedzsment-tanfolyamokon kiosztott tananyagok

összeállítása; menedzsment-tanulmányokkal kapcsolatos posztgraduális tanfolyamok; menedzsmenttel

kapcsolatos tanfolyamok; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; nappali iskolai tanfolyamok

szervezése és lebonyolítása felnőttek számára; nyitott tanulási módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése;

oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok

formájában; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási tanfolyamok és vizsgák

kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktató tanfolyamok tartása az üzleti

menedzsmenttel kapcsolatban; oktató tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; önismereti tanfolyamok

biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online

oktatási tanfolyamok biztosítása; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása

fiatalok számára; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai tanfolyamokon kiosztott tananyagok

összeállítása; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; tanácsadói

képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti

tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok biztosítása általános

menedzsment területén; tanfolyamok biztosítása az utazási ágazat területén; tanfolyamok biztosítása az

információs technológia kezelésével kapcsolatban; tanfolyamok biztosítása személyes időbeosztással
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kapcsolatban; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása;

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

lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tanfolyamokat

biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai; tanfolyamszervezés; távtanulási módszereket alkalmazó

tanfolyamok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése; ügyfélszolgálattal kapcsolatos tanfolyamok;

tudományos tanfolyamok; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok

szervezése és lebonyolítása; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek

számára; üzleti adminisztrációval kapcsolatos tanfolyamok lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

tanfolyamok lebonyolítása; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzleti

tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; menedzser oktatási

szolgáltatások; akadémiák [oktatás]; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; ayurvédikus mágnesességgel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; az olvasás javításával kapcsolatos oktatás; csoportos edzés oktatása; diákok

oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi vagy

főiskolai oktatás; előadó-művészeti oktatás; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; étrenddel,

diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; felnőttoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felső

tagozatosok oktatása; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és

képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás

[oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés és oktatás; képzés, tanítás

és oktatás biztosítása; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra;

kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; középiskolai

oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése

és tartása; levelező oktatás, távoktatás; második nyelv oktatása; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; munkaköri oktatás; nemzetközi oktatási csereprogramok

kidolgozása; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás előkészítő iskolákban; oktatás és képzés a zene és

szórakoztatás terén; oktatás és képzés biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás műsorszóráson keresztül; oktatás,

szórakozás és sport; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó

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

anyagok kiadása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási anyagok vagy berendezések kölcsönzése; oktatási célú

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

fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; 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

tévéműsorok készítése; oktatási előadások szervezése; oktatási díjak kiosztása; oktatási értékelési szolgáltatások;

oktatási és képzési programok a kockázatkezelés területén; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási

anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási

fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási

kézikönyvek fejlesztése; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási klub szolgáltatások; oktatási kiállítások

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

konferenciák szervezése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási

kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási műhelyfoglalkozások

lebonyolítása az üzlet területén; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

szemináriumok tartása; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; oktatási

szolgáltatások levelező iskolák formájában; oktatási szolgáltatások menedzsmentje; oktatási szolgáltatások
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nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; oktatási szolgáltatások nyelvtanítási módszerek átadásához;

oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet számára; oktatási

tanácsadási szolgáltatások; oktatási tananyagok kiadása; oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások;

oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással

kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással

kapcsolatos konferenciák szervezése; online oktatás biztosítása; összejövetelek szervezése az oktatás területén;

pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; értékesítési tréning; értékesítési tréninggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; meditációs képzés,

tréning; személyiségfejlesztő tréning; tréningek biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási

vizsgálatok, tesztek; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

oktatási és képzési útmutatók kiadása; kaland képzések gyermekek részére; szórakoztatási, oktatási és képzési

szolgáltatások; iskolai szolgáltatások nyelvek tanításához; meditációs gyakorlatok tanítása; oktatási szolgáltatások

gyermekeket tanító pedagógusok számára; tanítás elemi iskolákban; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése;

diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; egyetemi szintű levelező

kurzusok lebonyolítása; egyetemi szolgáltatások; iskoláskorú gyermekek egyetemi mentorálása; felsőoktatási

szolgáltatások; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok

lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; képzés az üzleti készségek

területén; szakmai készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; szakmai készségfejlesztés;

mentorálás; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek

szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; blogírási szolgáltatások;

menedzsment-előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási

szolgáltatások; menedzsment képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon

kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsmenttel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; üzleti franchise menedzsmenttel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; képzési szolgáltatások a projekt menedzsment területén; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; üzleti oktatással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása;

 felsőoktatási szintű levelező kurzusok lebonyolítása.

 ( 111 )  229.593

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00611

 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Börcsök Ügyvédi Iroda, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Irodai és üzleti alkalmazások; foglalási rendszerek szoftverei; online áruházakban vásárlói szokások

 kiértékelésére szolgáló szoftverek; szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.

 16    Bélyegzőpárnák, festékpárnák; címbélyegzők, címbélyegek; dátum bélyegzők; érvénytelenítő bélyegzők;

gumibélyegzők; gumibélyegzők dokumentumokhoz; jelölő bélyegzők; nyomtató bélyegzők; pecsétbélyegek;

cégtáblák papírból vagy kartonból; címkék, matricák; hirdetési kiadványok; hírlevelek; jogi folyóiratok; jogi

jelentések; névjegykártyák; nyomtatott brossúrák; nyomtatott emblémák; nyomtatott hirdetések; szórólapok;

 újságok.

 45    Cégbejegyzési szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi

képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon

keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel

kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet
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jogvitákban [jogi szolgáltatások]; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos

tanácsadás; tulajdonátruházási szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; audio termékekhez kapcsolódó

jogok bejegyzése [jogi szolgáltatások]; békéltető szolgáltatások; bírósági írnoki szolgáltatások; biztosítási

kárigényekhez kapcsolódó vizsgálati szolgáltatások; copyright [szerzői jog] menedzsment; domain nevek

bejegyzése; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek regisztrációjával

kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton;

domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton [jogi szolgáltatás];

domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; domainnév-bejegyeztetési szolgáltatások; egyeztetési,

közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; engedély kiadása szabadalmakra; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi szolgáltatások]

szoftverkiadás keretében; engedélyező hatósági szolgáltatások; engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához

kapcsolódóan [jogi szolgáltatások]; felügyeleti szolgáltatások ipari tulajdonnal kapcsolatban; fényképek

használatával kapcsolatos licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmek, televíziós műsorok és videók

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekhez,

televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televíziós

műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; filmes szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és

zenei produkciókkal kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások;

fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; fogyasztói jogokkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások [jogi tanácsadás]; földrajzi jelzések védelmével kapcsolatos tanácsadás; franchise koncepciók

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; franchise tevékenység

jogi kérdéseivel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; gyártási szabványokkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; igazságügyi szakértő, szakértő tanú szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal

kapcsolatban; internetes domain-nevek bérbeadása; ipari tervek védelmével kapcsolatos tanácsadás; ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

használatára feljogosító engedélyek kiadása mások számára; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; ipari tulajdonjogok és szerzői

jogok hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és

hasznosítása engedélyeztetés útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése; ipari tulajdonjogokkal

kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari

tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás; ipari tulajdonnal kapcsolatos tanácsadás; ipari vagyonkezelés; jegyzői

szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi

beszámolók készítése az emberi jogok területén; jogi és igazságügyi kutató szolgáltatások a szellemi tulajdon

területén; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi információk biztosítása; jogi információk összeállítása; jogi

információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi közvetítési szolgáltatások; jogi közvetítői,

közbenjárási szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi segítségnyújtás

szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szaktanácsadás franchisinggal kapcsolatban;

jogi szakvélemények biztosítása; jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi

szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi szolgáltatások vállalatok

alapításával és bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi

tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; jogi ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások;

jogsegély szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorok másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása;

kereskedelmi szabványokkal kapcsolatos információs szolgáltatások; közbenjárás; közjegyzői szolgáltatások;

közvetítés jogi eljárásoknál; kutatás és fejlesztés engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott

formatervezési mintaoltalmi bejelentések benyújtása; lajstromozott formatervezési minták licenszelése;

licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; licensz szolgáltatások;
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licensz szolgáltatások zenekiadással kapcsolatban; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs

szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások házassági vitákban; munkaügyi

kapcsolatokhoz kapcsolódó arbitrációs szolgáltatások; műsorszórási jogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; nyilvántartási szolgáltatások [jogi]; nyomtatott anyagok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

nyomtatott anyagokra vonatkozó szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; örökbefogadás

közvetítése; örökbefogadási ügynökségek; pro bono jogi szolgáltatások; professzionális tanácsadó szolgáltatások

a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban; rádió- és televízió-műsorok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

rajzfilmszereplők liszensz jogának megvásárlása [jogi szolgáltatások]; szabadalmak engedélyezése; szabadalmak

engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmak és szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése;

szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; szabadalmi oltalommal kapcsolatos tanácsadás; szabadalmi ügyvédi szolgáltatások; szabályozási

ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szabályozások előkészítése; szabványok és gyakorlat áttekintése

a törvényeknek és rendeleteknek való megfelelés biztosítása céljából; számítástechnikai szoftverek engedélyezése

[jogi szolgáltatások]; számítógépek licenszelése; számítógépes játékok engedélyezése; számítógépes programok

licenszelése; számítógépes szoftver engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógépes szoftverek

engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek licenszelése; számítógépes szoftverek

licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; számítógéppel támogatott segítségnyújtás peres eljárásokban;

szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon

engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi

szolgáltatások]; szellemi tulajdon és szerzői jogok engedélyeztetése; szellemi tulajdon használatának

engedélyezése [licensz]; szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás;

szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdon licenszelésével, engedélyezésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon védelme;

szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi

tanácsadás; szellemi tulajdonjogi licenszek/engedélyek kiadása; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi

tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdonnal

kapcsolatos licensz szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos licenszek adása; szellemi tulajdonnal

kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások; szellemi tulajdonnal

kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonra vonatkozó

tanácsadási szolgáltatások egyetemek és kutatóintézetek számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások befektetők számára; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és

szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások nonprofit szervezetek

számára; szerzői jog kezelésére vonatkozó tanácsadás; szerzői jog licenszelésével kapcsolatos szaktanácsadási

szolgáltatások; szerzői jog megsértésével kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői joggal kapcsolatos

szaktanácsadási szolgáltatások; szerzői jogok engedélyezésével foglalkozó ügynökségek; szerzői jogok

engedélyezésével foglalkozó ügynökségekkel kapcsolatos tájékoztatás; szerzői jogok engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; szerzői jogok engedélyeztetésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogok és ipari

tulajdonjogok kezelése mások megbízásából; szerzői jogok és járulékos szerzői jogok kezelésével és

hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői jogok kezelése; szerzői jogok védelme; szerzői jogokkal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szerzői jogvédelemmel kapcsolatos tanácsadás; szoftverlicensz;

tájékoztatás emberi jogokkal kapcsolatos ügyekben; tanácsadás a szellemi tulajdon és a szerzői jogok kezelésével

kapcsolatban; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban; technológia

licenszelése; televízió műsorokra vonatkozó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; televízióműsorok, video- és

rádióműsorok, produkciók és formátumok licencjogainak kiadása [jogi szolgáltatások]; televíziós műsorok
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másolásával kapcsolatos licensz engedélyek kiadása; tulajdonátruházás; üdülési jogokkal kapcsolatos jogi

szolgáltatások; ügyvédi [barrister] szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; új növényfajok védelmével kapcsolatos tanácsadás; üzlettel kapcsolatos jogi szolgáltatások;

válási mediációs szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; védjegyek regisztrálásával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; védjegyekhez fűződő jogok érvényesítése; védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyfigyelési

szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegyoltalommal kapcsolatos

tanácsadás; védjegyügynök szolgáltatásai; végrehajtói szolgáltatások (jogi szolgáltatások); végrendeletek

végrehajtása; végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs rendszerek

licenszelése; videotermékekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; vitarendezési szolgáltatások;

 zenei művek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; zenei show-k licenszelése.

 ( 111 )  229.601

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00767

 ( 220 )  2019.03.12.

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc., Burbank, California (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Telekommunikációk; on-line eszközök biztosítása a valós idejű interakcióhoz más

számítógép-felhasználókkal általános témákkal kapcsolatban; on-line chatszobák és elektronikus hirdetőtáblák

biztosítása üzenetek továbbítására a felhasználók között; digitális médiatartalom elektronikus továbbítása és

közvetítése mások számára globális és helyi számítógépes hálózatokon és mobiltelefonokon, okostelefonokon és

más mobil kommunikációs eszközökön keresztül; audio- és videofelvételek közvetítése az interneten és

mobiltelefonokon, okostelefonokon és más mobil kommunikációs eszközökön keresztül; letölthető audiovizuális

médiatartalom továbbítása teljes hosszúságú, részleges hosszúságú és klipek mozgóképekből, televíziós

műsorokból és videókból formájában; video-on-demand (igény szerinti videó- és hanganyagok, filmek, archivált

események központi adatbankból igény szerinti időben való letöltését biztosító szolgáltatás) továbbítási

szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik a mobiltelefonok, okostelefonok és más mobil kommunikációs eszközök

felhasználói egymás közötti kommunikációját; telekommunikációs szolgáltatások; chatszoba (olyan kölcsönös

jóváhagyáson alapuló társalgási forma, amely kettő vagy több felhasználó között on-line történik) szolgáltatások;

portálszolgáltatások; e-mail szolgáltatások; internethez való felhasználói hozzáférés biztosítása; komédia, dráma,

 akció kaland és/vagy animáció jellegű rádió és televíziós műsorszórás.

 41    Oktatás; képzések nyújtása; sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások,

nevezetesen online videojátékok biztosítása, online számítógépes játékok biztosítása, nem letölthető videojátékok

ideiglenes használatának biztosítása; audiovizuális tartalmú interaktív weboldal biztosítása, nevezetesen

video-on-demand szolgáltatáson keresztüli nem letölthető filmalkotások és filmek, valamint nem letölthető

blogokat, műsorkalauzokat, információkat, híreket, összefoglalókat és kritikákat tartalmazó oldalak, valamennyi a

fentiekben említett a nemzetközi videó szórakoztatás területéről; videó és számítógépes szoftver gyártása;

szórakoztató szolgáltatások élő, komédia, dráma, animált és valóságos televíziós sorozat formájában; élő,

komédia, dráma, animált és valóságos televíziós sorozat gyártása; élő, komédia, dráma és animációs mozi

színházi filmek terjesztése és bemutatása; élő, komédia, dráma és animációs filmszínházi filmek gyártása;

színházi előadások mind animált, mind élőben; internetes szolgáltatások információ biztosításához főleg

játékokhoz, zenéhez, filmekhez és televízióhoz kapcsolódó szórakozás területén elektronikus globális

számítógépes hálózaton keresztül; filmklippeket, fotógráfiákat és más multimédiás anyagokat tartalmazó

weboldal biztosítása; hírek biztosítása az aktuális eseményekről és szórakoztatásról, valamint az oktatással és
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kulturális eseményekkel kapcsolatos információkról globális számítógépes hálózaton keresztül; és

információszolgáltatás és tényleges szórakoztatás elektronikus globális kommunikációs hálózaton keresztül élő,

komédia, dráma és animált programok formájában, valamint élő, komédia, dráma és animációs mozgóképek

készítése globális számítógépes hálózaton keresztül történő terjesztésre; számítógépes játék biztosítása, mely

telekommunikációs hálózathoz csatolható; elektronikus publikációs szolgáltatások, nevezetesen mások szöveges

és képi munkáinak on-line publikációja cikkekkel, újdonságokkal, forgatókönyvekkel, képregényekkel, stratégiai

útmutatókkal, fényképekkel és vizuális anyagokkal; nem letölthető kiadványok animációs, akció-kaland,

komédia- és/vagy drámai szereplőket felvonultató könyvek, képregények, gyermekkönyvek, stratégiai útmutatók,

animációs, akció-kaland, komédia és / vagy drámai szereplőket felvonultató magazinok, színezőkönyvek,

gyermek foglalkoztató könyvek és magazinok formájában a szórakoztatás területén; kalandpark szolgáltatások;

vidámparki túrák biztosítása; élő vagy előre rögzített előadások és/vagy filmek biztosítása; szórakoztatás és/vagy

rekreációs információk; szórakoztató klubszolgáltatások; elektronikus játék szolgáltatások biztosítása globális

számítógépes hálózaton keresztül; kaszinó és játékterem biztosítása; szórakoztató szolgáltatások multiplex mozi-,

 és színházfejlesztés, film kiállítás, filmterjesztés és piaci szolgáltatások formájában.

 ( 111 )  229.604

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00936

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Olip Italia S.P.A., Fraz. Colá Lazise (VR) (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szépségmaszkok; kozmetikai készletek; olajok kozmetikai célokra; esszenciális olajok; parfümolajok és

illatolajok; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; fitokozmetikai készítmények; fürdőkészítmények, nem

gyógyászati használatra; illatszer készítmények; borotválkozási készítmények; illat-tasakok ágynemű

illatosításhoz; illatanyagok; levegőillatosító készítmények; mosdószappanok; szappanok; smink szerek; fényvédő

 készítmények; tisztító és hidratáló krémek, olajok, folyadékok és készítmények.

5    Barnító tabletták; fogászati csiszolószerek; tengeri víz gyógyfürdőhöz; termálvíz; antiszeptikumok; kötszerek,

orvosi kötszerek; levegő-szagtalanító készítmények; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; fertőtlenítő

szerek; vitaminkészítmények; antibakteriális kézmosók; antibakterialis szappan; fertőtlenítő szappan,

cukorbetegek számára adaptált élelmiszerek, orvosi célokra adaptált glutén-mentes élelmiszerek;

 táplálék-étrendkiegészítők; étrend kiegészítő vitaminok, vitamin- és ásványi étrend-kiegészítők.

 16    Papírtörölköző; papír asztalkendők; vécépapír; papír zsebkendők; papírból vagy műanyagból készült itatós

lapok élelmiszerek csomagolásához; papírzacskók; táskák, [borítékok, tasakok] papírból vagy műanyagból,

csomagoláshoz; papír asztalterítők; asztali szalvéták papírból; papír; karton; papír-írószeráruk; író- és rajzszerek;

festékecsetek; papírlapok [papíráruk]; műanyag fóliák csomagoláshoz; klisék, nyomódúcok; nyomtatványok;

 könyvkötő anyagok; fényképek [nyomtatott]; oktató-és tananyagok; nyomdabetűk.

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásvány- és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szirupok és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai tevékenységek

szolgáltatásai; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; marketing;

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; munkaerő toborzás; termékprezentációk szervezése és

 lebonyolítása.

 41    Oktatás; képzés biztosítása; szórakozás; sport- és kulturális tevékenységek; sportversenyek szervezése;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakozás]; kiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokra;

kongresszusok; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok megszervezése és vezetése;

szórakoztató szolgáltatások szervezése és lebonyolítása; szabadidős létesítmények biztosítása; szervezett túrák
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 vezetése.

  43    Étel- és ital ellátás szolgáltatása; ideiglenes szállás; szállodai szolgáltatások.

 44    Masszázs szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; sminkesek,

sminkmesterek szolgáltatásai; egészségügyi- és gyógyfürdő szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szépségügyi

tanácsadás; tanácsadás az interneten keresztül a test területén és szépségápolás; tanácsadás a kozmetikumok

területén; szépséggel kapcsolatos információk biztosítása szalon szolgáltatások; szépségápolási szolgáltatások;

kozmetikai ellátással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; kozmetikai konzultációs szolgáltatások; test- arc- és a haj- kozmetikai kezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  229.605

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00937

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Both Ferenc György, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Audiovizuális felvételek készítése; DVD- és CD-ROM filmgyártás; emberek életpályáit bemutató filmek

gyártása; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártási szolgáltatások; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása; nem letölthető filmek biztosítása internetes

 platformon; nem letölthető filmek-biztosítása internetes weboldalon; videó- és DVD-filmgyártás.

 ( 111 )  229.606

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00962

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Rákóczi Ferenc, Velence (HU)

 ( 740 )  dr. Ferenczi Milán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek füstölése; kenyér egyedi igények

 szerinti előállítása.

 43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; udon és soba éttermek szolgáltatásai; vendéglátás; washoku éttermi

 szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; terembérlés találkozókhoz.

 ( 111 )  229.609

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00961

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Rákóczi Ferenc, Velence (HU)

 ( 740 )  dr. Ferenczi Milán, Budapest

 ( 541 )  KORHELY FALODA ÉS DALODA

 ( 511 )  40    Élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek fagyasztása; élelmiszerek füstölése; kenyér egyedi igények
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 szerinti előállítása.

 43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; udon és soba éttermek szolgáltatásai; vendéglátás; washoku éttermi

 szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; terembérlés találkozókhoz.

 ( 111 )  229.610

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01314

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Káli Kövek Kft., Köveskál (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REZEDA

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette (1); ánizslikőr, anisette (2); aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; brandy,

borpárlat; curacao; cseresznyepálinka; digesztív [emésztést elősegítő] italok [szeszesitalok]; égetett szeszesitalok;

gin; gyomorkeserű [bittér] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú;

koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; nira [kínai égetett szeszesital]; rizspálinka; rum;

 szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bölcsődék, óvodák; ételek díszítése; ételek

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

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

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

magánszakács, személyi séfszolgáltatások; motelek; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; önkiszolgáló

éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések

és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökség [szállodák, panziók]; szállodai

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

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

szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás; világítóberendezések kölcsönzése; washoku

 éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.614

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01528

 ( 220 )  2019.05.09.

 ( 732 )  TRIONES Technológiai Intézet Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatási, képzési konferencia szervezés, tréningek, workshop.

 42    Tudományos és műszaki kutatás-fejlesztés, ipari elemzési és ipari kutatási szolgáltatások, hardver és

 szoftver fejlesztés, tervezés.

 ( 111 )  229.625

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00681

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
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 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

 ( 541 )  Vetguard

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

 ( 111 )  229.626

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00443

 ( 220 )  2019.02.13.

 ( 732 )  TSZ DEVELOPMENT Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Liberty Irodaház

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Állványozás; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete (irányítás); épületszigetelés;

épületszigetelés, épülettömítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; konzultáció konstrukciókról;

 nyílászárók beszerelése; tetőfedő munkák.

 ( 111 )  229.627

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00441

 ( 220 )  2019.02.13.

 ( 732 )  TSZ DEVELOPMENT Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Liberty

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  229.628

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01187

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Bug in the Screen Studio Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógépes

platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver

 mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 111 )  229.629

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01186

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Bug in the Screen Studio Kft., Zalaegerszeg (HU)
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 ( 541 )  Bits Studio

 ( 511 )  42    Felhőalapú számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; számítógépes

platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver

 mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 111 )  229.630

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01518

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Somogyi Tibor, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Bede Péter József, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

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

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  229.631

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01522

 ( 220 )  2019.05.09.

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

 ( 740 )  Dr. Litter Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  Három Tarka Macska

 ( 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].

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.632

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01523

 ( 220 )  2019.05.09.

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

 ( 740 )  Dr. Litter Zsuzsanna, 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].
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.633

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01526

 ( 220 )  2019.05.09.

 ( 732 )  Panna Cocktail Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis István, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Sörbetek, jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok].

 32    Sörök; árpabor [sör]; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör]; alkoholmentes sör; alkoholmentes

sörízű italok; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock sör; búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt

maláta sör]; IPA (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; kvasz

[alkoholmentes ital]; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; malátacefre; malátasör; pale ale világos sör; porter [sör];

saison sör; sör alapú italok; söralapú koktélok; sörcefre; sörutánzat; stout [erős barna sör]; sörbetek [italok];

 sörbetek italok formájában.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  229.635

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00043

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  FitBite Kft., Abony (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  FitBite

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok élelmiszerekhez; alginátok

táplálkozási célra; csokoládés mogyoróvaj; darált mandula; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú krémek;

dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési

szezámolaj; extra szűz olívaolaj; földimogyoró, elkészítve; földimogyorótej-alapú italok; gyömbérdzsem;

gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs csípsz; gyümölcshéj;

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

hummusz [csicseriborsókrém]; ízesített mogyorók, diók; joghurt; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók;

kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj

és -zsír [étkezési]; kókusztej; kókusztejalapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; lecitin étkezési

célokra; lekvárok [citrusfélékből]; lenmagolaj kulináris célokra; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve;

mandulatej (2); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; milk shake-ek [tejturmixok];

mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra; mogyoróvaj;

napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési; padlizsánkrém;

pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép;

repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; tahini

[szezámmagkrém]; tejpótlók; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok];

zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin

(2), zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

briós; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé];

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 23. szám, 2019.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2953



csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;

csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászáru];

diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék;

durva árpaliszt; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; ételízesítő

[fűszer]; ételkeményítő; 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; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok

fűszerezési használatra; feldolgozott magvak fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;

földimogyorós édességek; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gofri; gyömbérkenyér, mézeskalács;

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

[élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez

[kivéve illóolajok]; jeges tea; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kandiscukor (1); kandiscukor (2);

kandiscukor (3); karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávé, pörköletlen; kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; ketchup [szósz];

kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); konyhasó; kruton (pirított zsemlekocka);

kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; leheletfrissítő

mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lenmag étkezési célokra

[ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült

tészták; lomper [burgonya alapú lepénykenyér]; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú

gabonaszeletek; majonéz; makaróni; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres

pácok]; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli,

galuska (1); metélt tészta, nudli, galuska (2); méz; müzli; növényi készítmények pótkávéként való használatra;

nyers tészták; okonomiyaki [japán ízesített palacsinta]; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták; pálmacukor;

paradicsomszósz; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott

kukorica; pesto [szósz]; petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék;

propolisz; pudingok (1); pudingok (2); rágógumi; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz [senbei];

rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizssütemény; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú-); soba tészta [japán

hajdinametélt, nyers]; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta

(1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta (5); sütőpor; sütőszóda

[szódabikarbóna sütési célokra]; szendvicsek; szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szörbetek

[fagylaltok]; tápióka; tápiókaliszt; tea; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák

[nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot keményítő termékek; természetes édesítőszerek; 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    Alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera

italok, alkoholmentes; ásványvíz [italok]; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok, kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; limonádék; litiumos vizek;

mandulatej (1); méz alapú alkoholmentes italok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok

szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas víz; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok;

 üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 ( 111 )  229.636

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00499

 ( 220 )  2019.02.16.

 ( 732 )  Digital Studios Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Filmek és videofilmek gyártása.

 ( 111 )  229.637

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00744

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  Adcomnet Korlátolt Felelősségű Társaság, Sárvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Váry Zalán ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  229.638

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00747

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  229.639

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00755

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  ELEMINÁTOR Sport - Rendezvény Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Petia Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  ( 546 )

 ( 511 )  28    Testnevelési és sportcikkek; pályaelemek, akadályok kerékpáros versenyekre; fejlesztő eszközök,

 kerékpározási képességek elsajátításához, fejlesztéséhez; kerékpáros védőfelszerelések.

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

 ( 111 )  229.645

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 00794

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Kocsisné Dévényi Ágota Sára, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Micskey István, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz); előadóművészek szolgáltatásai; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási

tanácsadás; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; személyes

 oktatófórumok rendezése és levezetése; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; videorögzítés.

 ( 111 )  229.646

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 00795

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Kocsisné Dévényi Ágota Sára, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Micskey István, Debrecen

 ( 541 )  Suttogó Tanoda

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; előadóművészek szolgáltatásai; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás és tolmácsolás;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; videorögzítés.

 ( 111 )  229.648

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01097

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  SIKA Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Sika - A ragasztáshoz ragaszkodunk ! A szigetelés a szenvedélyünk!

 ( 511 ) 1    Ragasztóanyag lábbelikhez; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztók falicsempéhez; ragasztók

plakátokhoz; ragasztószerek [enyvezés]; ragasztó eltávolító szerek [vegyi készítmények keményítő

 cseppfolyósítására].

 17    Ásványgyapot [szigetelőanyag]; dielektrikumok [szigetelők]; fakéreg burkolat hangszigeteléshez;

gumiragasztó oldatok; hangszigetelő anyagok; hőálló szigetelő anyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok;

kábelszigetelő anyagok; karbonszálak nem textilipari felhasználásra; léghuzat elleni tömítőszalagok; műgyanták

[félkész termékek]; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; ragasztószalagok, nem orvosi, papíripari vagy

háztartási célokra; salakgyapot; szigetelőanyagok elektromos vezetékekhez; szigetelőanyagok; szigetelő

fémfóliák; szigetelő festékek; szigetelő filc; szigetelő kesztyűk; szigetelő lakkok; szigetelő olajok; szigetelő olaj

transzformátorokhoz; szigetelőpapír, kátránypapír; szigetelőszalagok; szigetelőszalagok (nem fém -); szigetelő

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 23. szám, 2019.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2956



vakolat; tömítések, szigetelések; tömítőanyagok illesztésekhez; üvegszálból készült szövetek szigetelésre;

 üveggyapot szigetelési célokra; szigetelőanyagként használt üveggyapot.

 35    Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telemarketing

 szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása.

 37    Épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; úszómedencék karbantartása; vakolás [vakolási munkák];

 víz alatti javítások.

 ( 111 )  229.649

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01103

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  Arany Bika

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  229.650

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01106

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  dr. Pokó Diána, Budapest (HU)

 ( 541 )  Presenthing

 ( 511 ) 9    Kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz; letölthető oktatási média; oktatási mobilalkalmazások; oktatási

 számítógépes alkalmazások; oktatási szoftverek; letölthető sablonok audiovizuális prezentációk tervezéséhez.

  16    Kézikönyvek oktatási célokra; oktatási és képzési anyagok.

  35    Marketing szoftverkiadás keretében.

 41    Audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; szórakoztató

 szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából.

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

interaktív hosztolási szolgáltatások; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása multimédiás

 tartalom és felhasználók közötti hozzászólások megosztása céljából.

 ( 111 )  229.651

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01098

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  SIKA Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csuka és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ragasztóanyag lábbelikhez; ragasztóanyagok törött tárgyak javításához; ragasztó eltávolító szerek [vegyi
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készítmények keményítő cseppfolyósítására]; ragasztók falicsempéhez; ragasztók plakátokhoz; ragasztószerek

 [enyvezés].

 17    Ásványgyapot [szigetelőanyag]; dielektrikumok [szigetelők]; fakéreg burkolat hangszigeteléshez;

gumiragasztó oldatok; hangszigetelő anyagok; hőálló szigetelő anyagok; időjárásvédő szigetelőanyagok;

kábelszigetelő anyagok; karbonszálak nem textilipari felhasználásra; léghuzat elleni tömítőszalagok; műgyanták

[félkész termékek]; nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; ragasztószalagok, nem orvosi, papíripari vagy

háztartási célokra; salakgyapot [szigetelőanyag]; szigetelőanyagok; szigetelőanyagok elektromos vezetékekhez;

szigetelő fémfóliák; szigetelő festékek; szigetelő filc; szigetelők; szigetelő kesztyűk; szigetelő lakkok; szigetelő

olajok; szigetelő olaj transzformátorokhoz; szigetelőpapír, kátránypapír; szigetelőszalagok; szigetelőszalagok

(nem fém -); szigetelő vakolat; tömítések, szigetelések; tömítőanyagok illesztésekhez; üvegszálból készült

szövetek szigetelésre; üveggyapot szigetelési célokra; üveggyapot épületszigeteléshez; szigetelőanyagként

 használt üveggyapot.

 35    Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások;

médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; telemarketing

 szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása.

 37    Épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; úszómedencék karbantartása; vakolás [vakolási munkák];

 víz alatti javítások.

 ( 111 )  229.652

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01101

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  Wattay

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  229.653

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01105

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  Kultúr Kalandor Egyesület az észak-magyarországi kulturális és ipari életért, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Nyul Zsuzsanna Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése;

árusító standok bérbeadása; átmeneti üzletmenedzsment; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]
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terjesztése; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

 üzleti tevékenységek menedzsmentjében.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények

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

szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; 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; 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 show-műsorokra; idegenvezetős túrák

levezetése; időmérés sporteseményeken; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások

nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése

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

mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások

[bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;

partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

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

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportversenyek rendezése; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; tolmács szolgáltatások; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; videorögzítés;

videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Beltéri dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); divattervezés; grafikai tervezés; hegesztéssel

kapcsolatos kutatás; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kutatási és fejlesztési

 szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés.

 ( 111 )  229.654

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01095

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  Varga Norbert, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Roland László, Budapest

  

( 546 )

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

aranyozott gyűrűk; arany, nyers vagy vert; ékszerdobozok; ékszerek; elektronikus órák, karórák; ezüst,

megmunkálatlan vagy vert; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; láncok [ékszerek]; medálok
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[ékszerek]; nemesfém rudak; nyakláncok [ékszerek]; nyers vagy félig megmunkált nemesfémek; arany; arany és

ötvözetei; aranyrudak; aranyszálas ékszerek; arany ékszerek; arany fülbevalók; arany karkötők; arany

mandzsettagombok; arany nyakláncok; aranyból készült ékszerek; aranyérmek; aranygyűrűk; aranyláncok;

aranyozott karkötők; aranyozott láncok; aranyozott fülbevalók; aranytartalmú ékszerek; aranyból készült karórák;

ezüst; ezüst és ötvözetei; ezüst ékszerek; ezüst fülbevalók; ezüst gyűrűk; ezüst karkötők; ezüst nyakláncok; ezüst

 karórák.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások; ékszerekkel kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 ( 111 )  229.655

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01108

 ( 220 )  2019.04.03.

 ( 732 )  Biokál International Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NATUR BIOKÁL

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és a

parazitaölő szereket; nyomelem készítmények növények részére; növények növekedését szabályzó készítmények;

 műtrágyák.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek,

 fertőtlenítő szerek.

 ( 111 )  229.656

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01107

 ( 220 )  2019.04.03.

 ( 732 )  Biokál International Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BIOKÁL

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és a

parazitaölő szereket; nyomelem készítmények növények részére; növények növekedését szabályzó készítmények;

 műtrágyák.

5    Kártékony állatok és növények irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek, gyomirtó szerek,

 fertőtlenítő szerek.

 ( 111 )  229.659

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01396

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Fritzson-Bajdor Tünde Júlia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 23. szám, 2019.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2960



csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat

területén; kézitáskákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

otthoni textíliákhoz kapcsolódóan; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati

kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; szőrmékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szőrmékkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szövetanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

szövetanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.685

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01274

 ( 220 )  2019.04.17.

 ( 732 )  Glatz Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Back to Black

 ( 511 )  41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes

weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő előadások

készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő karácsonyi zenei produkciók

bemutatása; élő rockzenekari fellépések bemutatása; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; élő

show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató események

rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő zene szolgáltatása;

élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei

műsorok; élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenekari fellépések

bemutatása; élő zeneműsorok; élő zenés szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok;

előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

előadóművészek művészeti vezetése; előadóművészek művészi vezetése; előadóművészek szolgáltatásai;

előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre

felvett szórakoztató anyagok bemutatása; élőzenés koncertek; énekegyüttesek által nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; gálák, díszünnepélyek rendezése; gospel

kórus szolgáltatásai [éneklés]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás koncertre;

helyfoglalás szórakoztató eseményekre; helyfoglalást biztosító ügynökségek a szórakoztatás területén;

információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten

keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális

rendezvényekhez; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások; jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba;

jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;

jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális

rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;

jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások

szórakoztató rendezvényekhez; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; klubok szórakoztató

szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; koncert

szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncert szolgáltatások [éneklés]; koncertek lebonyolítása [szervezése és
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lebonyolítása]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása; koncertek szervezése,

lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és

tájékoztató szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertek szervezése; koncerttermek,

varieték; koncertszolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; koncertjegy foglalási jegyirodai

szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató szolgáltatások; különleges

effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú fesztiválok

rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése;

kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási

célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

események lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és

sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális

tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek

intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése és tartása; lemezlovas [dj] szolgáltatások; lemezlovasok, dj szolgáltatások partikra és

különleges rendezvényekre; meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; meghallgatások televíziós

játékműsorokra; megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra; mentorálás; művészek fellépésének

lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és

képzés a zene és szórakoztatás terén; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online

információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; online interaktív szórakoztatás; online

jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem

letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; online

szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása

[szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partiszervezés;

partiszervezési szolgáltatások; popzenei koncertek szervezése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és

televízióprogram készítése; rádiós és televíziós show-műsorok és programok készítése; rádióprogramok vagy

televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rádiós zenei koncertek; rajongói klub szolgáltatások

(szórakoztatás); rajongói klubok; rajongói, szurkolói klubok szervezése; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások;

rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs,

szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; rock

együttesek élő fellépései, előadásai; show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és

bemutatása; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; showműsorok

tervezése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése;

szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások idősek számára;

szimfonikus zenekari szolgáltatások; színházi produkciós szolgáltatások; színházi produkciók; színházi

szórakoztatás; színpadi show-k szervezése; szórakoztatás; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők

személyes megjelenése formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában; szórakoztatás lézershow-k

formájában; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatás színházi előadások formájában; szórakoztatás

szimfonikus zenekari előadások formájában; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás

tévéműsorok formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában; szórakoztatási célú interjúkészítés

kortárs személyiségekkel; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú élő bemutatók;

szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú

ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztatási szolgáltatások

közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok

formájában; szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; szórakoztatási szolgáltatások;

szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online
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hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális

számítógépes hálózaton keresztül; szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes

adatbázisból vagy az internetről; szórakoztatással kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szórakoztatással

kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása

interneten keresztül; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása elektronikus eszközök által;

szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális

rendezvények szervezése; szórakoztató klubok szolgáltatásai; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató

műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési

szolgáltatások; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

szórakoztató show-k készítése zenészek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek

közreműködésével; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató show-k készítése táncosok részvételével;

szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában;

szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken

keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett

zene formájában; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión

keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások zenekari

előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások énekegyüttes előadásának formájában; szórakoztató

szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok

formájában; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató

szolgáltatások audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások

intézése [szervezése]; szövegek készítése kiadásra; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; tájékoztatás

számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban; találkozók szervezése és lebonyolítása a

szórakoztatás területén; tanácsadási szolgáltatások a szórakoztatás területén; tanácsadási szolgáltatások az

interneten keresztül a szórakoztatás területén; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási

szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; világítástechnikusi szolgáltatások

eseményekhez; vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; vizuális szórakoztatás

szervezése; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; zártláncú

televíziós szórakoztató szolgáltatások; zene és ének előadás tartása; zene komponálása; zenei együttesek élő

fellépései, előadásai; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei koncertek bemutatása; zenei

fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei rendezvények

szervezése; zenei szórakoztatás szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar által élőben előadott műsorok

bemutatása; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenés

előadások; zenekeverési szolgáltatások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés helyek

művészeti vezetése; zenés koncertek; zenés műsorok rendezése; zenés show-k készítése; zeneszerzési

szolgáltatások; zeneszerzés; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított

szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; zenés szórakoztatási szolgáltatások;

zenés szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés szórakoztatás;

 zenés show-k rendezése; zenés szólóestek bemutatása.

 ( 111 )  229.686

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01275

 ( 220 )  2019.04.17.

 ( 732 )  Glatz Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskeméti & Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Back II Black

 ( 511 )  41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zene szolgáltatása mp3-as internetes

weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;
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éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő előadások bemutatása; élő előadások

készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő karácsonyi zenei produkciók

bemutatása; élő rockzenekari fellépések bemutatása; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; élő

show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató előadások

bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő zene

szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei

koncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zenés szolgáltatások; élő zeneműsorok; élő zenekari

fellépések bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadási helyszíneken bemutatott

zenés esztrádműsorok; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott

szórakoztató szolgáltatások; előadóművészek művészeti vezetése; előadóművészek művészi vezetése;

előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; előadóművészeti szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; élőzenés koncertek; énekegyüttesek

által nyújtott szórakoztató szolgáltatások; énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; gálák,

díszünnepélyek rendezése; gospel kórus szolgáltatásai [éneklés]; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; helyfoglalást biztosító

ügynökségek a szórakoztatás területén; információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatás; interaktív

szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; jazz zenei szórakoztatási

szolgáltatások; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez;

jegyelővétel/foglalás koncertekre és színházba; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre;

jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;

jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalás szórakozóhelyekre;

jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyinformációs

szolgáltatások show-műsorokhoz; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyvásárlási

szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegypénztári

szolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás;

klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

koncert szolgáltatások; koncert szolgáltatások [éneklés]; koncertek bemutatása; koncertek lebonyolítása

[szervezése és lebonyolítása]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása; koncertek

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

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;

koncertjegy foglalási szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncerttermek, varieték; koncertjegy foglalási

jegyirodai szolgáltatások; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed szórakoztató szolgáltatások;

különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú

fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények

szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása;

kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális

tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; lemezlovas [dj] szolgáltatások; lemezlovasok, dj szolgáltatások

partikra és különleges rendezvényekre; meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; meghallgatások

televíziós játékműsorokra; megrendelésre történő dalszerzés nem reklámcélokra; mentorálás; művészek

fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); népszerű szórakoztató

szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; online egyidejű adatfolyammal nyújtott

szórakoztató szolgáltatások; online információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; online
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interaktív szórakoztatás; online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; online nem letölthető

audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás

biztosítása játékshow-k formájában; online szórakoztatás nyújtása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás

területén; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése [szórakoztatás]; partik tervezésével

kapcsolatos konzultáció; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; popzenei koncertek szervezése; rádió- és

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

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

szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rajongói klub

szolgáltatások (szórakoztatás); rádiós zenei koncertek; rajongói klubok; rajongói, szurkolói klubok szervezése;

rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése; rekreációs, szabadidős

fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; rekreációval, szabadidővel

kapcsolatos információs szolgáltatások; rock együttesek élő fellépései, előadásai; show-k gyártása; show-k,

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

[impresszáriók szolgáltatásai]; showműsorok tervezése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;

szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások;

szabadidős szolgáltatások idősek számára; szimfonikus zenekari szolgáltatások; színházi produkciók; színházi

produkciós szolgáltatások; színházi szórakoztatás; színpadi show-k szervezése; szórakoztatás; szórakoztatás élő

előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában;

szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás roadshow-k segítségével; szórakoztatás tévéműsorok

formájában; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában;

szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú bemutatók rendezése;

szórakoztatási célú élő bemutatók; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú interjúkészítés

kortárs személyiségekkel; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése;

szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási

szolgáltatások koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztatási

szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztatási szolgáltatások

televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztatásról és szórakoztató

rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; szórakoztatással kapcsolatos

tájékoztatás globális számítógépes hálózaton keresztül; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása

elektronikus eszközök által; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása interneten keresztül;

szórakoztatással kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó

szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes adatbázisból vagy az

internetről; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató klubok

szolgáltatásai; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése;

szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató show-k

készítése táncosok részvételével; szórakoztató show-k készítése táncosokkal és énekesekkel; szórakoztató show-k

készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató show-k készítése zenészek közreműködésével; szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató

rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

audio szalagon; szórakoztató szolgáltatások nyújtása mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások élő

zene formájában; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató szolgáltatások

biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások

énekegyüttes előadásának formájában; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; szórakoztató

szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül;

szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív

televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából;

szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek
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felhasználókhoz való rendelése céljából; szövegek készítése kiadásra; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása;

tanácsadási szolgáltatások az interneten keresztül a szórakoztatás területén; tanácsadási szolgáltatások a

szórakoztatás területén; találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén; tájékoztatás

számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban; turnézó előadások [road show-k], mint

szórakoztatási szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; világítástechnikusi

szolgáltatások eseményekhez; vokalisták, énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; vizuális

szórakoztatás szervezése; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások;

zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; zene és ének előadás tartása; zene komponálása; zenei előadások

művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei fesztiválokkal kapcsolatos

szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei rendezvények

szervezése; zenei szórakoztatás szervezése; zenei versenyek szervezése; zenekar által élőben előadott műsorok

bemutatása; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekarok szolgáltatásai; zenekeverési

szolgáltatások; zenés előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés helyek

művészeti vezetése; zenés koncertek; zenés műsorok rendezése; zenés show-k készítése; zenés show-k rendezése;

zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés

szórakoztatás zenekarok által; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése;

zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások;

 zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások.

 ( 111 )  229.687

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01278

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Cellnex Telecom S.A., Barcelona (ES)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Távközlési felszerelések, hálózatok és rendszerek telepítése, karbantartása és javítása; távközlési tornyok

 építése, üzembe helyezése, karbantartása és javítása; távközlési hálózat kiépítése.

 38    Távközlési szolgáltatások, rádiós kommunikáció és távközlési szolgáltatások telematikus hálózatokon

keresztül; hozzáférés biztosítása telekommunikációs infrastruktúrához harmadik személyeknek; távközlési

berendezések és berendezések biztosítása; rádió, televízió és videó műsorok továbbítása és közvetítése kábeles,

műholdas, telefonos és egyéb kommunikációs hálózatokon keresztül; értéknövelt hálózati [kommunikációs]

szolgáltatások; telematikai kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése;

műsorszórási berendezések működtetése; elektronikus kommunikációs hálózatokhoz való hozzáférés biztosítása;

hang, képek, jelek, képek és adat továbbítása telekommunikációs hálózatokon keresztül; konzultáció és

 tanácsadás a telekommunikáció területén.

 ( 111 )  229.692

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01265

 ( 220 )  2019.04.16.

 ( 732 )  Global Esprit Inc., New Taipei City, Taiwan (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Búvársapka; búvárcipők; víz alatti légzőkészülékek búvárkodási célokra; felemelkedést gátló készülék

búvárkodási célokra; úszószemüveg; sztereoszkópok; sí-védőszemüveg; védőszemüveg szél és homokvihar elleni
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védelemhez; csúszásgátló párnák szemüvegekhez; szemüveglencsék; éjjellátó elektronikus távcsövek;

szemüvegszár-végződések; búvármaszkok; orrkapcsok búvárok és úszók számára; fülbevalók búvárok számára;

kesztyűk búvárok számára; búvárruhák; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; mentőmellény; életmentő bóják;

fejvédők sportoláshoz; sportszemüvegek; védőmaszkok; kamerák [fényképezés]; fejhallgató; hordozható

médialejátszók; szemüvegek [optika]; szemüveglencsék; napszemüvegek; fénycsillapító szemüvegek; 3D

szemüvegek; optikai lencsék; szemüvegkeretek; szemlencse-keretek; szemüvegláncok; szemlencseláncok;

látványzsinórok; szemüvegzsinórok; kukucskálók ajtókhoz; prizmák [optika]; nagyítók; távcső; refraktorok;

okulárék; számlálók; mérőeszközök; lépésszámlálók; időkapcsolók, automatikus; időrögzítő készülékek; időóra

 [időrögzítő eszközök]; atlétikai eszközök, nevezetesen szájvédők, orrvédők, állvédők.

 ( 111 )  229.695

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 00808

 ( 220 )  2019.03.14.

 ( 732 )  Mytilinaiou Kleio, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Zene oktatás, zene rögzítése, zenés szórakoztatás, zenés koncertek, zenés előadások, zenei előadás, zenei

produkciók, zeneértés oktatása, élő zeneműsorok, élő zene szolgáltatása, zeneszerzési szolgáltatások, zenei

rendezvények szervezése, zenei versenyek szervezése, zenés videók készítése, zenei felvételek készítése, zenei

szövegek kiadása, zenei művek publikálása, nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre

bocsátása a zene terén, zenés előadások bemutatása, élő zenei koncertek, élő zenés szolgáltatások,

információnyújtás a zene terén, zenés show-k rendezése, zenés szórakoztató rendezvények szervezése, élőzenei

előadások tartása, élő zenei előadások szervezése, zenés show-k készítése, digitális zeneszolgáltatás az

internetről, zene és ének előadás tartása, szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában, színdarabok vagy zenei

előadások megtervezése, vizuális és zenés szórakoztatás szervezése, élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása,

zenei koncertek szervezése és lebonyolítása, előadási helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok, tánc zene és

dráma előadások tartása, oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; információk, magyarázó szövegek és

cikkek rendelkezésre bocsátása a zene terén számítógépes hálózatok útján; az interneten hallgatható [nem

letölthető] digitális zene szolgáltatása; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; zeneértés oktatása, zeneoktatás levelező tanfolyamon, zeneórákhoz és

programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése, szórakoztató klubszolgáltatások, oktatási klub

szolgáltatások, klubok szórakoztató szolgáltatásai, szórakoztató klubok szolgáltatásai, közösségi klubok

szolgáltatásai, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási

célokra, oktatási klubszolgáltatások, oktatási kézikönyvek kiadása, oktatási szövegek kiadása, oktatási anyagok

kiadása, oktatási tananyagok kiadása, oktatási célú nyomtatványok kiadása, oktatási és képzési útmutatók kiadása,

oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása, oktatási szemináriumok tartása, oktatási szemináriumok

szervezése, oktatási célú konferenciák szervezése, oktatási célú szemináriumok tervezése, oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése, oktatási célú tévéműsorok készítése, filmgyártás

oktatási célokra, oktatási beszámolók készítése, oktatási filmek gyártása, oktatáskutatás; oktatás, tanítás; oktatás

biztosítása, óvodás oktatás; oktatási útmutatás, oktatási szemináriumok, oktatási szemléltetések, oktatási

vizsgáztatás, oktatás műsorszóráson keresztül, oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások, oktatás

előkészítő iskolákban; levelező oktatás, távoktatás; online oktatás biztosítása, képzés és oktatás, oktatási klub

szolgáltatások, oktatási kézikönyvek fejlesztése, oktatási intézményi szolgáltatások, oktatási programok

szervezése, oktatási szolgáltatások menedzsmentje, második nyelv oktatása, oktatási anyagok terjesztése, oktatási

célú műhelyek, oktatási információs szolgáltatások, oktatási tanácsadási szolgáltatások, oktatási értékelési
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szolgáltatások, szemléltetés [oktatási célokra], oktatási vizsgalehetőségek biztosítása, oktatási szolgáltatások

nyújtása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási konzultációs szolgáltatások, oktatási anyagok fejlesztése,

oktatási tárgyú információk, egyetemi vagy főiskolai oktatás, oktatási célú bemutatók rendezése, hangképzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások, kiállítások megszervezése oktatási célokra, angol nyelvű oktatási

szolgáltatások, művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások, szakképzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások, oktatási és képzési szolgáltatások, napköziotthonos [oktatási] felügyelet biztosítása, oktatási célú

bemutatók szervezése, oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása, oktatási célú összejövetelek rendezése, oktatási és

tanítási szolgáltatások, online oktatási tanfolyamok biztosítása, oktatási célú szemléltetés nyújtása, oktatási tárgyú

információk biztosítása, oktatások szervezése és lebonyolítása, összejövetelek szervezése az oktatás területén,

óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás], gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások, iskolák

által nyújtott oktatási szolgáltatások, oktatási szolgáltatások zenés televízió műsorok formájában, pedagógiai

technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyelvtanítási módszerek átadásához,

oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása, oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása, oktatással kapcsolatos

szakmai konzultációs szolgáltatások, felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások, idegen

nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások, oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok

számára, játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások, gyermekek szellemi képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások, gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével

kapcsolatos oktatási szolgáltatások, oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján,

oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése, oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek

 számára iskolaidő utáni foglalkoztató központokban.

 ( 111 )  229.782

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01676

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Maternik Zsolt, Várpalota (HU)

 ( 541 )  LIGET SZIGET

 ( 511 )   35    Kertészeti termék kiskereskedelem.

 ( 111 )  229.783

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01494

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Nordic Light Offices Trio Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlan marketing, ingatlan marketing elemzés.

 36    Ingatlan befektetések, ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások, ingatlan bérbeadás

 ügyintézés, bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 111 )  229.784

 ( 151 )  2019.11.22.
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 ( 210 )  M 19 01513

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  CSÉVI LIKŐR Kft., Piliscsév (HU)

 ( 541 )  RUMMEL KAPITÁNY

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú szeszes ital, sörök kivételével.

 ( 111 )  229.785

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01664

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerészeti

készítmények (1); gyógyszerészeti készítmények (2); gyógyszervegyészeti készítmények; szérumterápiás

gyógyszerek; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; kémiai

reagensek orvosi, vagy állatgyógyászati célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; acetátok

gyógyszerészeti célokra; aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginátok gyógyszerészeti célokra; alkáli-jodidok

gyógyszerészeti célokra; aloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; alumínium-acetát gyógyszerészeti

célokra; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; anyarozs gyógyszerészeti célokra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti

használatra; bizmut készítmények gyógyszerészeti célokra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti célokra; bróm

gyógyszerészeti célokra; cellulóz-észterek gyógyszerészeti célokra; cellulóz-éterek gyógyszerészeti célokra;

dendrimer alapú polimerekből készült gyógyszerészeti kapszulák; elixírek [gyógyszerészeti készítmények];

erősítő szerek[gyógyszerek]; észterek gyógyszerészeti célokra; éterek gyógyszerészeti célokra; étvágycsökkentő

tabletták, gyógyszerek; eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; guajokol

gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jód

gyógyszerészeti használatra; kapszulák gyógyszerekhez; kasu gyógyszerészeti célokra; kenőcsök gyógyszerészeti

használatra; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra;

kollódium gyógyszerészeti célokra; kreozot gyógyszerészeti célokra; magnesium-oxid gyógyszerészeti

használatra; marószerek gyógyszerészeti célokra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; pasztillák,

cukorkák gyógyszerészeti célokra(1); pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra(2); pektin gyógyszerészeti

használatra; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyszerészeti használatra; propolisz

gyógyszerészeti célokra; savak gyógyszerészeti célokra; szirupok gyógyszerészeti használatra;

szulfonamidok[gyógyszerek]; tárnics, encián gyógyszerészeti használatra; terpentin gyógyszerészeti használatra;

timol gyógyszerészeti használatra; alkaloidok orvosi, gyógyászati célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati

célokra; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; kiegészítő szerek [adjuvánsok] orvosi,

 gyógyászati célokra.

 42    Orvosi kutatás; klinikai kísérletek; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; vegyészeti kutatás; klinikai

 kísérletek; vegyészeti szolgáltatások; tudományos kutatás.

 ( 111 )  229.786

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01495

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)
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 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabona-alapú snack ételek; rizs-alapú snack ételek; sütemények; édes sütemények; sós sütemények;

 gyümölcsös sütemények; töltött sütemények; ízesített sütemények; lisztből készült tészták.

 ( 111 )  229.787

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01511

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Dora Natura Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dora natura

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend kiegészítő emberek és állatok számára; tapaszok.

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

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  229.788

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01512

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Dora Natura Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítő emberek és állatok számára; tapaszok.

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

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  229.789

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01683

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  Szilágyi Sándor Zsolt, Petőfibánya (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építészeti alkotások restaurálása; épületek renoválása és restaurálása; műalkotások karbantartása és
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 restaurálása.

 41    Csapatépítés (oktatás); csapatépítő programok szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; idegenvezetős túrák

lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; iskolai

szolgáltatások [oktatás]; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok

megjelentetése; kiadás/megjelentetés (könyv -); könyvek és folyóiratok kiadása; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; mentorálás; oktatási és

képzési szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; szabadidős rendezvények szervezése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; tréningek szervezése és lebonyolítása; tudományos

tanfolyamok lebonyolítása; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; színházi előadások rendezése;

színházi előadások, zenei előadások; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek és

 videofilmek gyártása.

 45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton

keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; társkereső klubok; társkereső

 szolgáltatások; társkereső ügynökségi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.790

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01675

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Maternik Zsolt, Várpalota (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kertészeti termékek kiskereskedelme.

  44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  229.791

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 18 02798

 ( 220 )  2018.09.24.

 ( 732 )  Eperjesi Ancsák Andrea, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; bútorok; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból;

felfújható matracok, nem gyógyászati használatra; felfújható párnák, nem gyógyászati használatra; hálómatracok;

hengerpárnák; heverők; kiságyak; matracok; matracok, szivacsok; párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák

 háziállatoknak; pelenkázó matracok.

 24    Ágyneműk és takarók; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; babahálózsákok; dunyhák, paplanok;

gyapjúszőnyeg; hálózsákok; lepedők; matrachuzatok; nemez, filc; nem szőtt textíliák; szemfedők, leplek; úti

 takarók, plédek.

 25    Alvómaszkok; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; lábbelik; magas szárú lábbelik; papucsok; poncsók;

 prémsálak [szőrmék]; sálak; sálak [nyaksálak].

  28    Babaágyak; babaruhák; játékfigurák; plüssjátékok szundikendővel.

  35    Célzott marketing szolgáltatás; textiláruk, ruházati termékek, matracok, bútorok kis-, és nagykereskedelme.

 ( 111 )  229.792

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01497

 ( 220 )  2019.05.08.
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 ( 732 )  Dr. Argay Márton László, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Osváth Ildikó, Miskolc

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  229.793

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 00999

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Párizsi Properties Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Luggage Storage

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

 ( 111 )  229.794

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01666

 ( 220 )  2019.05.24.

 ( 732 )  L.A.C. Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  229.795

 ( 151 )  2019.11.27.

 ( 210 )  M 19 01000

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Autocentrum AAA AUTO Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  Dr. Decsov Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AUTOFLEX

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  229.796

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01504

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Alfabrand Kft., Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  229.797

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 00902

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Bányai Áron, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  dr. Ivanicsné dr. Simon Judit, Kiskunhalas

 ( 541 )  BÁCSKAI ÍZEK

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

szárított zöldségek; zöldségchipsek; zöldségalapú snack-ételek; zöldségalapú csipszek; gyümölcs chipsek;

gyümölcs csipsz; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcshéj;

gyümölcshéjak; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcsök és diófélék vegyesen; gyümölcsös rágcsálnivalók;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; gyümölcsök, tartósított; gyümölcssaláták; szárított gyümölcs; szárított

gyümölcsből készült termékek; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; fagyasztva szárított zöldségek;

 feldolgozott gyümölcsökből válogatás; chipsek.

  31    Dió; diófélék [gyümölcsök]; magvak; mandula [gyümölcs].

 ( 111 )  229.798

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 18 03627

 ( 220 )  2018.12.05.

 ( 732 )  Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesület - Győr, Győr (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Tokaji Legáció

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

 41    Akadémiák [oktatás]; bálok szervezése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; partik

 tervezése [szórakoztatás]; szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 111 )  229.799

 ( 151 )  2019.11.22.

 ( 210 )  M 19 01715

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  Széchenyi Étterem Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.800

 ( 151 )  2019.11.25.

 ( 210 )  M 19 00002

 ( 220 )  2018.12.28.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  kis rózsaszín

 ( 511 )  30    Pékáru, nevezetesen kenyér, kalács, friss péksütemények, kifli, zsemle, édes péksütemények, sós

péksütemények, töltetlen péksütemények, töltött péksütemények, fagyasztott péksütemények, elősütött

péksütemények, tartósított péksütemények, felületkezelt péksütemények; frissen sütött, fagyasztott, elősütött,

tartósított lepények, piték, piták, pirogok, pizzalapok, pizzák; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított

hamburgerzsemlék; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított hot dog kiflik; frissen sütött, fagyasztott,

elősütött, tartósított cereália alapú szendvicsalapok; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított tortillák,

taco-k, lángosok; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított bagel-ek, paninik; frissen sütött, fagyasztott,

elősütött, tartósított fánkok, palacsinták, gofrik, gombócok, knédlik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött,

tartósított perecek; cukrászáru, nevezetesen cukrászsütemények, gyümölccsel töltött cukrásztermékek, piték,

 torták, kekszek (aprósütemények), fagyasztott cukrászsütemények.

 ( 111 )  229.801

 ( 151 )  2019.11.25.

 ( 210 )  M 18 02920

 ( 220 )  2018.10.10.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Isten veled Magyarország!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.802

 ( 151 )  2019.11.25.

 ( 210 )  M 18 02919

 ( 220 )  2018.10.10.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Isten hozott Magyarországon

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  229.804

 ( 151 )  2019.11.25.

 ( 210 )  M 19 01261

 ( 220 )  2019.04.16.

 ( 732 )  dívány.hu Internetes Tartalomszolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  229.805

 ( 151 )  2019.11.25.

 ( 210 )  M 19 01263

 ( 220 )  2019.04.16.

 ( 732 )  dívány.hu Internetes Tartalomszolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  229.807

 ( 151 )  2019.11.27.

 ( 210 )  M 19 00616

 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  QX WORLD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  s-enso

 ( 511 )  9    Szoftverek; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek működtetésére szolgáló szoftverek.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra.

 35    Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes

szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi

szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

 számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan.

 ( 111 )  229.808

 ( 151 )  2019.11.27.

 ( 210 )  M 19 00889

 ( 220 )  2017.01.19.

 ( 732 )  GT GLOBAL TRADEMARKS SA, Martigny (CH)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatványok, újságok, magazinok, folyóiratok, brosúrák, könyvek, fotók és képek, az összes fent említett

áru háztartási, konyhai, hálószobai, fürdőszobai vagy kerti használatra szánt termékek, nevezetesen higiéniai és

szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett) anyagok

kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő

eszközök, konyhai kések és evőeszközök megjelentetésére, bemutatására, népszerűsítésére szolgál, vagy ezen

árukhoz egyéb módon kapcsolódik, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr

eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak,

matracok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-,

egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk,

porcelán, fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és

-tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk,

asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok, falburkolatok és

mennyezetburkolatok, szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és

-felszerelések, ünnepi díszek, mű karácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és

 újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvénye.

 35    Reklám, marketing és promóciós szolgáltatások, amelyek mindegyike az alábbi háztartási, konyhai,

hálószobai, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos: higiéniai és szépségápolási eszközök emberek

és állatok számára, kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett) anyagok kezelésére és építési, javítási és

karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és

evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr eszközök,

hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok,

világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi,

napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán,

fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók,

textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők

és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok,

szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi

díszek, mű karácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek

alkatrészei és szerelvényei; szolgáltatások kereskedelmi bemutatók és kiállítások tekintetében, amelyek

mindegyike az alábbi háztartási, konyhai, hálószobái, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos:

higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kézi szerszámok és eszközök (kézzel

működtetett) anyagok kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek,

élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó

készülékek, manikűr és pedikűr eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök,

bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-,

mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek,

edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán, fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti

cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók,

matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok,

talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok, gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és

-felszerelések, ünnepi díszek, műkarácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és

újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvényei; kiskereskedelmi áruházi szolgáltatások az alábbi háztartási

célú gépek és háztartási célú elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatban; világító-, fűtő-,

gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-,

légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek; közvetítés, üzleti kapcsolatok szervezése, kollektív

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 23. szám, 2019.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2976



vásárlás, kereskedelmi értékelés, versenyek előkészítése, ügynöki tevékenység, tárgyalás és közvetítés,

megrendelés, ár-összehasonlító szolgáltatások és beszerzési szolgáltatások mások számára, mindezek a háztartás,

konyha, hálószoba, fürdőszoba vagy kert területén nyújtott szolgáltatások, hálószoba, fürdőszoba vagy kerti

használat, nevezetesen higiéniai és szépségápolási termékekkel emberek és állatok számára, kézi szerszámok és

kézi eszközök (kézzel működtetett) építési, javítási és karbantartási munkákra használt anyagok kezelésére, éles

és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és evőeszközök, hajvágó- és szőreltávolító

eszközök, hajformázó eszközök, manikűr- és pedikűreszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók,

borotvák, emelőeszközök, bútorok, matracok, világító, fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő, szárító, szellőztető, mosó és

szárító, vízellátó, egészségügyi, napozó, légkondicionáló és -tisztítókészülékek és berendezések, asztalnemű,

főzőedények, üvegáruk, porcelán, agyag, takarítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és

növénycserepek és tárolók, textília és textiláruk, függönyök, falburkolatok, ágytakarók, matrachuzatok és

asztalterítők, ágynemű, asztali vászonnemű és fürdőszobai vászonnemű, törölközők, padlóburkolatok,

talajtakarók, falburkolatok és mennyezetburkolatok, szőnyegek és lábtörlők, linóleum, sportszerek és

-felszerelések, ünnepi díszek, műfenyők, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok,

valamint ezek alkatrészei és szerelvényei; üzleti segítségnyújtás, igazgatási és adminisztrációs szolgáltatások,

üzleti elemzés, kutatási és információs szolgáltatások, irodai funkciók és üzleti adminisztráció, ezen

szolgáltatások mindegyike az alábbi háztartási, konyhai, hálószobai, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel

kapcsolatos: higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kézi szerszámok és eszközök

[kézzel működtetett] anyagok kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek,

élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó

készülékek, manikűr és pedikűr eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök,

bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-,

mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek,

edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán, fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti

cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók,

matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok,

talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok, szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és

gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi díszek, műkarácsonyfák, vásári és

 játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvényei.

 ( 111 )  229.812

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 18 01159

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.
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 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  229.813

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 18 01160

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  229.814

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 18 01155

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő
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 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  229.815

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 18 01156

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; építkezéshez használt porcelánok, fajanszok; burkolatok építési célokra; oszlopok,

 díszlécek, párkányok, építőelemek; nem fémből készült emlékművek.

 21    Porcelánból és fajanszból készült háztartási edények, étkészletek, dísztárgyak, vázák és egyéb díszítő

 elemek (nem építési célra).

  37    Építkezés, javítás, szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  229.817

 ( 151 )  2019.11.29.

 ( 210 )  M 18 02977

 ( 220 )  2018.10.12.

 ( 732 )  Sunrise Capital Kft., Nagypáli (HU)

 ( 541 )  Pénz-Navigátor

 ( 511 )  35    Pénzügyi átszervezéssel kapcsolatos üzleti tanácsadás; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél nevében; pénzügyi

 szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.

 36    Adótervezéssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; befektetési és pénzügyi szaktanácsadási szolgáltatások;

biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; független pénzügyi tervezési tanácsadás;

adózással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; nyugdíj

előtakarékossággal kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; örökléssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; pénzügyi elemzés és tanácsadás; pénzügyi információs

és tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadási és konzultációs szolgáltatások;

pénzügyi tanácsadási szolgáltatások értékpapírokkal kapcsolatban; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások adózással

kapcsolatban; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások vállalatok számára; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 23. szám, 2019.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2979



magánszemélyek számára; pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlanbefektetésekkel

 kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; online

 oktatási tanfolyamok biztosítása; pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok.

 ( 111 )  229.818

 ( 151 )  2019.11.29.

 ( 210 )  M 18 03587

 ( 220 )  2018.12.01.

 ( 732 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 541 )  VÁLLALD BE!

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  229.819

 ( 151 )  2019.11.29.

 ( 210 )  M 19 01932

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Pink Budapest

 ( 511 )  35    Reklámozás a turizmus és utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások

 promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén.

 39    Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; városnézés

 [turizmus].

 ( 111 )  229.824

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 19 01563

 ( 220 )  2019.05.14.

 ( 732 )  Barna Zoltánné, Abony (HU)

 ( 740 )  Dr. Bertók László ügyvéd, Cegléd

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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

 borotvák.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  229.825

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 19 01574
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 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Magyar Péter, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levendulaolaj; illóolajok; illatszerek; virágkivonatok [illatszerek].

 ( 111 )  229.826

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 19 01576

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Jónás Zoltán 60%, Budapest (HU)

 dr. Vikár András 40%, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár M. Beáta ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  MyDestiny

 ( 511 )  42    Elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógép-programozás; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás;

szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás; weboldal készítési és

 karbantartási szolgáltatás; számítógépes rendszerek tervezése.

 45    Számítógépes társkeresési szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások; internet alapú társkereső,

partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; társkereső ügynökségi szolgáltatások; társkereső szolgáltatások;

internet alapú ismerkedési szolgáltatások; internet alapú partnerkereső szolgáltatások; házassági tanácsadás;

videós társkereső szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; társkereső klubok; társasági

ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás]; ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott

 társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  229.827

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 19 01580

 ( 220 )  2019.05.15.

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

 ( 740 )  Dr. Répási Erik, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Horgászbotok; horgászfelszerelések; horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok.

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

 reklámcélokra.

 ( 111 )  229.828

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 19 01582

 ( 220 )  2019.05.16.

 ( 732 )  Szakmáry Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli ügyvéd, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  42    Nem iskolarendszerű nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés; workshopok, szemináriumok,

 képzések szervezése és lebonyolítása; ezek mindegyike a számítástechnika és informatika terén.

 ( 111 )  229.829

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 19 01583

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  WINSZIM Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  229.830

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 19 01734

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktató-,

szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások;

fesztiválok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; show-k, műsorok rendezése; szabadidős

rendezvények szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztató bemutatók szervezése; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); vállalati rendezvények

(szórakoztatás); zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.833

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 19 01738

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Oláh Viktor, Debrecen (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 23. szám, 2019.12.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2982



 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Orvosi készülékek; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; egészségügyi

berendezések; orvosi berendezések; orvostechnikai eszközök; gyógyászati segédeszközök; gyógyászati

készülékek és eszközök; masszírozó készülékek; masszázsberendezések; gerincgyógyászati eszközök;

gerincgyógyászati berendezések; gerincnyújtó eszközök; gerincnyújtó berendezések; gerincterápiás eszközök;

gerincterápiás berendezések; nyaki gerincterápiás eszközök; nyaki gerincterápiás berendezések; gerincpad;

 gerincnyújtó híd; gyógytornás eszközök; infra hőterápiás eszközök; infra hőterápiás berendezések.

 44    Orvosi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; gerincterápia; gerinc nyújtó és gerincdekompressziós terápia;

nyaki gerincterápia; infra hőterápia; mágneses kezelés; gerinctorna; gyógytorna; masszázs; gyógymasszázs;

egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések kölcsönzése; orvostechnikai eszközök kölcsönzése;

gyógyászati segédeszközök kölcsönzése; gerincterápiás eszközök kölcsönzése; gerincterápiás berendezések

kölcsönzése; gerincgyógyászati eszközök kölcsönzése; gerincgyógyászati berendezések kölcsönzése;

 gerincnyújtó eszközök kölcsönzése; gerincnyújtó berendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  229.835

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 19 01746

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Szentkirályi Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZENTKIRÁLYI-HAIR

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  229.837

 ( 151 )  2019.12.03.

 ( 210 )  M 18 01960

 ( 220 )  2018.06.26.

 ( 732 )  Kovács Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Baumgartner Péter egyéni ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.890

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01410

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Luo Jiandong, Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Csáki-Szántó János, Budapest

 ( 541 )  VIYOU

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

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

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  229.891

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01752

 ( 220 )  2019.05.31.

 ( 732 )  BASF Beauty Solutions France S.A.S., Lyon (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FILLING SPHERES

 ( 511 ) 1    Kozmetikai és egyéb testápoló termékek gyártása során használt biológiai kivonatok és vegyi adalékanyagok.

 3    Kozmetikumok.

 ( 111 )  229.892

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 00372

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  ROCK KID

 ( 511 )   12    Kerékpárok.

  35    Kerékpáralkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

  37    Kerékpárok összeszerelése, javítása és karbantartása.

 ( 111 )  229.895

 ( 151 )  2019.12.07.

 ( 210 )  M 19 01691

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

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

 ( 554 )
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 ( 511 )   29    Mozzarella hagyományos különleges termék termékleírásának megfelelően előállított sajtok.

 ( 111 )  229.896

 ( 151 )  2019.12.07.

 ( 210 )  M 19 01690

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  Szarvasi Mozzarella Kft., Budaörs (HU)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )   29    Mozzarella hagyományos különleges termék termékleírásának megfelelően előállított sajtok.

A rovat 90 darab közlést tartalmaz. 
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