
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  226.878

 ( 151 )  2019.01.04.

 ( 210 )  M 17 00127

 ( 220 )  2017.01.13.

 ( 732 )  Media-Saturn-Holding GmbH, Ingolstadt (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

 37    Javítási szolgáltatások, amelyek keretében vállalják, hogy bármely műszaki és háztartási cikket, kisgépet,

számítástechnikai és hobbielektronikai eszközt, egyéb elektromos berendezést helyrehoznak a használat,

károsodás, megromlás vagy részleges megsemmisülés után; különféle javítási szolgáltatások bármely műszaki és

háztartási cikkek, kisgépek, számítástechnikai és hobbielektronikai eszközök területén; karbantartási

szolgáltatások bármely műszaki és háztartási cikk, kisgép, számítástechnikai és hobbielektronikai eszköz, egyéb

elektromos berendezés eredeti állapotának megóvása érdekében, anélkül hogy bármely tulajdonságát

megváltoztatnák;. bármely elektromos berendezés zavarmentesítése; műszaki és háztartási cikk, kisgép,

számítástechnikai és hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés üzembe helyezése; elhasznált vagy

tönkrement bármely elektromos berendezés felújítása, üzembe helyezése, használatra kész állapotba helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése, karbantartása és javítása; bármely műszaki berendezésbe való

festékkazetta utántöltése, újratöltése; órajavítás; számítógépes hardverek üzembe helyezése, karbantartása,

javítása; számítástechnikai, hobbielektronikai eszköz, egyéb elektromos berendezés vonatkozásában szoftver

telepítése, törlése, frissítése; számítástechnikai, hobbielektronikai eszközön, egyéb elektromos berendezésen (így

különösen telefonon, tablet, laptop, külső merevlemez) tárolt adatok mentése, másolása, helyreállítása; tűzriasztók

 felszerelése és javítása.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  226.992

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 02128

 ( 220 )  2018.07.12.

 ( 732 )  Nicoventures Holdings Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EMOD

 ( 511 )  34    Elektronikus cigaretták; elektronikus cigarettapatronok; folyadékok elektronikus cigarettákhoz; dohánypótló

anyagokat tartalmazó cigaretták; dohánypótlók; cigaretták; dohány; dohánytermékek; cigarettatokok;

 cigarettadobozok.

 ( 111 )  226.994

 ( 151 )  2019.02.18.
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 ( 210 )  M 18 01992

 ( 220 )  2018.06.28.

 ( 732 )  Everto Ingatlanépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építés, építési tanácsadó szolgáltatások.

  42    Építészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  226.995

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01982

 ( 220 )  2018.06.27.

 ( 732 )  Végh Henrietta, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Máté, Szeged

 ( 541 )  "green fusion"

 ( 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.

  40    Étel- és italkezelés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  226.998

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01852

 ( 220 )  2018.06.15.

 ( 732 )  Bóra Áron, Pécs (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

  39    Elektronikusan tárolt adatok és dokumentumok (fizikai tárolása); információ szállítással kapcsolatban.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek]

bérlete; adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági

szaktanácsadás; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; nem helyszíni biztonsági mentés;

platform-mint-szolgáltatás (PaaS); számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás;

 webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
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 ( 111 )  227.000

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01717

 ( 220 )  2018.06.04.

 ( 732 )  Hyundai Corporation Holdings Co., Ltd., Seoul (KR)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    3D-s televíziókészülékek; hangriasztók; riasztó berendezések; riasztókészülékek; alkáli elemek; betörésgátló

riasztókészülékek; audio- és videó vevőegységek; hangszórók; audiovizuális vevőkészülékek; autó

akkumulátorok; akkumulátorok szünetmentes tápegységekhez/áramátalakítókhoz; akkumulátor- és elemtöltő

készülékek; akkumulátor- és elemtöltők; gombelemek; kábeldob otthoni és kerti használatra; kamerák zártkörű

TV láncokhoz (megfigyelő kamerák); kamerák járművekhez; autónavigátorok; autóba építhető televíziók; autóba

építhető videomagnók; mobiltelefon tokok; CD lejátszók; filmfelvevő gépek és berendezések; kommunikációs

berendezések légi járművekbe; kommunikációs berendezések járművekbe; számítógépes játékszoftverek;

számítógépes szoftverek pilóta nélküli légi járművekhez; kontaktlencsék; mobiltelefonok kézbentartás nélküli

használatát elősegítő eszközök; eszközök drótnélküli rádióadáshoz; digitális fényképezőgépek/kamerák; digitális

ajtózárak; digitális információ kijelzők; digitális tollak számítógépekhez; digitális tartalomszolgáltató rendszer;

digitális hangrögzítők; iránymérők, iránykeresők; száraz cellás akkumulátorok; száraz cellás akkumulátorok

(elemek); DVD lejátszók; fülhallgatók; elektromos akkumulátorok; elektromos akkumulátorok gépjárművekhez;

elektromos ívvágó készülékek; elektromos elemek; elektromos kábelek, kábeldobok otthoni és kerti használatra;

elektromos hajsütővasak; elektromos vasalók; elektronikus világító kijelzőtáblák; elektromos zárak; elektromos

fémvágó gépek; elektromos fémvágó gépek (ív, gáz vagy plazmavágók); elektromos hegesztőmaszkok;

elektromos és elektronikus betörésjelző riasztók; elektromos felszerelések ívvágó készülékekhez; elektronikus

naplók; elektronikus táblák; elektronikus digitális jelzőtáblák; elektronikus kijelzők; elektronikus kijelzőpanelek

(indikációs); elektronikus kijelzőtáblák; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; elektronikus

fénymásolók; elektronikus képkeretek; elektronikus zsebfordítógépek; berendezések alkatrészelemzéshez;

tűzjelző készülékek; globális helyzetmeghatározó [GPS] készülékek; globális helymeghatározó eszközök; kézi

szkennerek; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejhallgatók; anódtelepek; felüláteresztő terminálok; házimozi

rendszerek; kaputelefonok; házitelefonok; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; karaoke berendezések;

billentyűzetek mobiltelefonokhoz; lézerszint mérő berendezés; lézeres távmérők; LCD televíziók; lithium elemek;

mérőműszerek; meteorológiai gépek és készülékek; mikrofonok; mobiltelefon-akkumulátorok; mobiltelefonok;

modemek; eszközök kamerák, fényképezőgépek és monitorok felszereléséhez; mp3 lejátszók; mp4 lejátszók;

multivizuális eszköz; hálózati kommunikációs berendezések; ni cd újratölthető elemek; ni mh újratölthető

elemek; nikkel-kadmium akkumulátortelepek; oled televíziók; kézi számítógépek (PDA); sétálómagnók;

phabletek; fényképészeti készülékek és eszközök; képtávíró készülékek; fotovillamos elemek; hordozható

kommunikációs berendezés; hordozható médialejátszók; hordozható töltők; hordozható telefonok; power bank;

projektorok; védőmaszkok hegesztéshez; radarkészülékek; rádiókészülékek; rádiótelefon készülékek; olvasók

[adatfeldolgozó eszközök]; visszapillantó kamerák járművekhez; jelvevők és jeladók; műholdvevők;

lemezjátszók; távirányító készülékek; távirányító készülékek kamerákhoz; távirányítású kamerák; érzékelő

fények; dekóderek televíziókészülékekhez; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; intelligens töltők;

okosszemüvegek; okos táblák; okostelefonok; smart tv; füstjelző berendezések; aljzatok, csatlakozók; napelemek;

hangfelvevő készülékek és eszközök; szemüvegek; gyújtó-/indítókészülékek világításokhoz; indítók

világítóberendezésekhez; kapcsolók; táblagépek; telefonok; teleszkópok; tv-készülékek; televíziós

kijelzőberendezések; televíziós kijelzőberendezések [tv szettek]; televíziós adókészülékek; tv-készülékek;

terminálok elektronikus könyvekhez; terminálok elektronikus újságokhoz; terminálok elektronikus

publikációkhoz; terminálok elektronikus tankönyvekhez vagy füzetekhez; terminálok rádiótelefonokhoz;

érintőpadok; elektronikus jeladók; televízió távirányítók; uhd televíziók; ups szünetmentes áramforrások; USB

memóriák; autórádiók; videókamerák; videójáték-kártyák; videómagnók; videófelvevő berendezések
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járművekhez; videótelefonok; videó fal; biztonsági szelepes ólmos-savas akkumulátor; toki-voki; hordható

vezetőnélküli légi kamerák; ív hegesztő berendezés; hegesztő sisakok; hegesztő gépek; hegesztőmaszkok;

elemek, akkumulátorok; elektromos kábelek; vezeték nélküli hozzáférésipont (WAP) eszközök; vezeték nélküli

hangszórók; röntgenkészülékek nem gyógyászati célokra; cink szén akkumulátor; cink-klorid akkumulátor;

biometrikus biztonsági berendezések; biometrikus olvasók; biometrikus azonosító berendezések; biometrikus

beléptetés ellenőrző eszközök; biometrikus azonosítási eszköz az idő és a jelenlét kezeléséhez; arcfelismerési

eszköz az idő és a jelenlét kezeléséhez; véna azonosító eszköz az idő és a jelenlét kezeléséhez; ujjlenyomat

azonosító eszköz az idő és jelenlét kezeléséhez; biometrikus szkennerek; biometrikus retina szkennerek;

biometrikus információ olvasó; biometrikus ujjlenyomat szkenner; biometrikus kézi szkenner; digitális

videórögzítők; hálózati videórögzítő; személyi mérleg; védőcipő; védőszemüveg; füldugók, fülvédő eszközök;

 porvédő szemüvegek és maszkok; arcvédők védősisakokhoz; védőruházat; hegesztő sisakok.

 11    Légkondicionálók; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; háztartási légtisztítók; légfertőtlenítők;

ivóvíz szűrésére szolgáló berendezések; fűtő/hűtő és légkondicionáló berendezések; helyiségfűtő berendezések;

szellőztető és légkondicionáló berendezések; akváriumi világítótestek; ívlámpák; mesterséges napelemek;

elektromos kukták; sütőkemencék; háztartási célú sütőkemencék; bojlerek, kazánok [nem gépek részei]; bojlerek

háztartási használatra; kenyérsütő gépek; égők, égőfejek (nem laboratóriumi használatra); elektromos fűtésű

szőnyegek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; kompakt fénycsövek (CFL); csillárok; kávépörkölő

készülékek; kompresszorok hűtőgépekhez; tűzhelyek; főző berendezések és készülékek; hűtőkészülékek és

berendezések; asztali lámpák; kisülőlámpák és szerelvényeik; edényfertőtlenítő készülékek háztartási használatra;

mélysugárzó lámpa; elektromos ívvágó készülékek; elektromos bidék; elektromos takarók, nem gyógyászati

használatra; elektromos takarók, otthoni használatra; elektromos kávé filterek; elektromos kávéfőzők; elektromos

kávéfőzők háztartási célokra; elektromos kávéskannák; elektromos tűzhelyek; elektromos főzőedények háztartási

célokra; villanytűzhelyek háztartási célokra; elektromos főzőeszközök; elektromos hideg és meleg víz adagolók;

elektromos fritőzök; elektromos olajsütők; elektromos párátlanítók háztartási használatra; elektromos víztelenítő

berendezések; edényfertőtlenítő készülékek háztartási használatra; elektromos esspresso kávéfőző gépek

háztartási használatra; elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos gőzölő

készülékek főzéshez; elektromos fagyasztó berendezések háztartási használatra; elektromos nyeles serpenyők;

elektromos kemencék háztartási használatra; elektromos kézszárítók; elektromos fűtőberendezések; elektromos

forró vizes matracok; elektromos párásítók; elektromos vízforraló kannák; elektromos vízforraló kannák

háztartási használatra; elektromos lámpák; elektromos szárítógépek; elektromos kukoricapattogtatók; elektromos

kukták, főzőedények; elektromos hősugárzók háztartási célokra; elektromos radiátorok; elektromos tűzhelyek;

elektromos hűtővitrinek; elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; elektromos hűtőgépek; hűtőszekrények

háztartási célokra; elektromos rizsfőzők; elektromos szendvicssütők; elektromos párolófazekak; elektromos

léghűtő berendezések háztartási célokra; elektromos tűzhelyek; elektromos kenyérpirítók; elektromos háztartási

kenyérpirítók; elektromos gofrisütők; elektromos víztisztítók háztartási célokra; elektromos borhűtők; elektromos

bojlerek, vízmelegítők; elektromos kukoricapattogtató gépek; elektromágneses indukciós főzőlapok háztartási

célokra; konyhai elszívóbúrák; szellőztető ventilátorok; ivóvízszűrők; keresőlámpák, zseblámpák; reflektor

lámpák, fémhalogén fényvetők; fénycsövek; fagyasztók; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők; gáztűzhelyek

háztartási célokra; gázkályhák; gázgrillek; gázmelegítők; gáztűzhelyek; gázhűtők; gázzal működő tűzhelyek;

gáztüzelésű vízmelegítők; rostok, grillsütők; hajszárítók; halogénlámpák; kandallók; hőszivattyúk, hő pumpák;

fürdőszobai melegítők; fűtő- és légkondicionáló berendezések; fűtőberendezések; fűtő bojlerek (nem

járművekhez); nagynyomású higanylámpa; nagynyomású nátriumlámpa; forrólevegős készülékek; légnedvesítők;

jéggépek; jéghűtőszekrények; izzólámpák; beltéri és kültéri világítókészülékek; ipari sütőkemencék; infravörös

lámpák; tűzhelyek; lámpások világításra; Led-es lámpatestek; világítókészülékek; halogénlámpák; mikrohullámú

sütők; mikrohullámú sütők (főzőberendezések); mikrohullámú sütők ipari használatra; neon lámpák; nem

elektromos víztisztítók háztartási célokra; olajtüzelésű kályhák (légmelegítők háztartási használatra); sütők;

petróleumkályhák; radiátorok (fűtőberendezések); tűzhely feletti szagelszívók háztartási célokra; szagelszívók

háztartási célokra; hűtőkészülékek és berendezések (nem járművekhez); hűtőkészülékek; szobai
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hűtőberendezések; pecsenyesütő készülékek; biztonsági lámpák; zuhanyok; napelemes vízmelegítők; spotlámpák;

sterilizátorok; utcai lámpák, állólámpák; vezetékes víztisztító berendezések; ultraviola lámpák nem gyógyászati

használatra; szellőztetőeszközök és berendezések; elszívó ernyők; ventilátorok; ágymelegítők; vízszűrő

berendezések; vízmelegítők; vízmelegítők (készülékek); vízionizálók háztartási célokra; víztisztítók háztartási

 célokra; víztisztító készülékek; vízsterilizáló berendezések; vízfelületi lámpák; hegesztő maszkok; vízlágyítók.

 ( 111 )  227.003

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01985

 ( 220 )  2018.06.28.

 ( 732 )  Zhu Changhui, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

 ( 541 )  Bontour

 ( 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 (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.004

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01865

 ( 220 )  2018.06.19.

 ( 732 )  Bárdi Autó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GarVisor Szerviz bárhol, bármikor

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógéphez kialakított perifériák;

 számítógép interfészek.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok

igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiszervezett vállalatirányítás; költségelemzés; marketing

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

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; statisztikák összeállítása; számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  227.005

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 5. szám, 2019.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M483



 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01853

 ( 220 )  2018.06.15.

 ( 732 )  AGRONET HUNGARY Kft., Kapoly (HU)

 ( 740 )  Ilosvai és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; elektromos energia

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók, hanglemezek; cd-k (kompakt lemezek), dvd-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.006

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01714

 ( 220 )  2018.06.05.

 ( 732 )  Programmagazin Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős Anett, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 )  227.007

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01711

 ( 220 )  2018.06.05.

 ( 732 )  Schreiner Szabolcs Sándor, Dunavecse (HU)

 ( 541 )  Median

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és

 fémvezetékek; kisméretű fémáru.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

 ( 111 )  227.008

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01723

 ( 220 )  2018.06.05.

 ( 732 )  Vajda Virág Annamária, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bohli Krisztina, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  30    Ecet, fűszeres mártások.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  227.009

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 02404

 ( 220 )  2018.08.10.

 ( 732 )  LAFARGE Cement Magyarország Kft., Királyegyháza (HU)

 ( 740 )  Arany Judit, Királyegyháza

  

( 554 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  227.010

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01171

 ( 220 )  2018.04.13.

 ( 732 ) NAPRA FORGÓ Rehabilitációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Érd

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Matuz János Ügyvédi Iroda, Kistarcsa
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 ( 541 )  Smart Sweetie

 ( 511 ) 5    Cukor gyógyászati célokra; diétás ételek gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők; glükóz gyógyászati

célokra; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati fogyasztószerek; táplálékkiegészítök;

 vitaminkészítmények.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez;

cukrászsütemények; csokoládé; csokoládéalapú, kenhető krémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból

készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; dióféléket

tartalmazó csokoládés kenhető krémek; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák

díszítéséhez; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fondant,

tortamáz; földimogyorós édességek; glükóz étkezési használatra; gofri; gyömbérkenyér, mézeskalács;

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

[édességféle]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel;

kamillaalapú italok; kandiscukor; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú

italok; kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; leheletfrissítő mentabonbonok;

leheletfrissítő rágógumi; macaron [mandulás cukrászsütemény]; malátacukor, maltóz; maláta emberi

fogyasztásra; malátás kekszek; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; menta cukrászati használatra;

mentolos cukorkák; méz; müzli; nyalóka; palacsinták; pálmacukor; pastila [orosz gyümölcsös sütemény];

pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; petits fours [sütemény]; pralinék; propolisz; pudingok; rágógumi;

rizspuding; rizssütemény; sütemények; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta; szirupok és

 melasz; szörbetek [fagylaltok]; természetes édesítőszerek; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília [ízesítőszer].

 ( 111 )  227.012

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01726

 ( 220 )  2018.06.06.

 ( 732 )  Szekszárdi Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár Gabriella, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.013

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01993

 ( 220 )  2018.06.28.

 ( 732 )  Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőrösi Alexandra kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 541 )  Mikulás Express

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.014

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01847

 ( 220 )  2018.06.14.

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)
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 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.015

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01730

 ( 220 )  2018.06.06.

 ( 732 )  Tóth Mátyás, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Kristóf, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videójátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

 ( 111 )  227.017

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01595

 ( 220 )  2018.05.25.

 ( 732 )  Sik Eduárd, Papkeszi (HU)

 ( 541 )  nowlab

 ( 511 )   35    Reklámügynökségi szolgáltatások.

  42    Tudományos és technológiai tervezés.

 ( 111 )  227.019

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 02403

 ( 220 )  2018.08.10.

 ( 732 )  LAFARGE Cement Magyarország Kft., Királyegyháza (HU)

 ( 740 )  Arany Judit, Királyegyháza

  

( 554 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  227.020

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 02401

 ( 220 )  2018.08.10.

 ( 732 )  LAFARGE Cement Magyarország Kft., Királyegyháza (HU)

 ( 740 )  Arany Judit, Királyegyháza
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( 554 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  227.021

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 02258

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  Verdes János, Nyíradony (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sporthíradás; sportokkal kapcsolatos információnyújtás; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; tudósítás sporteseményekről honlapokon keresztül; tippek

sporteseményekkel kapcsolatos fogadásokhoz; tájékoztatás nyújtása sportmeccsek eredményeiről; sporttal

 kapcsolatos hírek és információ szolgáltatása globális számítógépes hálózaton keresztül; blogírás.

 ( 111 )  227.022

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01716

 ( 220 )  2018.06.05.

 ( 732 )  PENTATON Művész és Koncertügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős Anett, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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 )  227.023

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01715

 ( 220 )  2018.06.05.

 ( 732 )  PENTATON Művész és Koncertügynökség Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős Anett, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.024

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01581

 ( 220 )  2018.05.24.

 ( 732 )  Agro-Chemie Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Jégőr

 ( 511 )  1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek.

 ( 111 )  227.026

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01446

 ( 220 )  2018.05.10.

 ( 732 )  Bushinkan Hungary Sport Jiu Jitsu Oktató és Tehetséggondozó Egyesület 10%, Túrony (HU)

 Martina József 90%, Pécs (HU)

 ( 541 )  Sport Chanbara - Hungary SpoChan

 ( 511 )   35    A Sports Chanbara-val kapcsolatos reklámozás; ügyviteli tevékenység.

 41    A Sports Chanbara-val kapcsolatos nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

 tevékenységek.

  42    A Sports Chanbara-val kapcsolatos tudományos és kutatói, alkotói tevékenység.

 ( 111 )  227.036

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01861

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  Realtherm Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Bede Péter József, Nyíregyháza

 ( 541 )  realtherm

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;

ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny rögzítők;

ablakszárny-rögzítők fémből; ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem elektromos;

ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém ablaknyitó eszközök (nem elektromos); fémablakok; fém

 ablakzárak, reteszek; fémajtók; fém ajtókeretek.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; keretek

 (nem fémből) üvegezett ablakokhoz; műanyagsínek [építőanyagok]; nem fém ablakpárkányok.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán;

ablakszárny-rögzítők nem fémből, ablakokhoz; ablakszerelvények, nem fémből; ablakütközők, nem fémből vagy

gumiból; ajtókilincsek, nem fémből; ajtókopogtatók, nem fémből; ajtóreteszek, nem fémből; ajtóütközők, nem

 fémből vagy gumiból; műanyag görgők ablakzsalukhoz.

 ( 111 )  227.037

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01593

 ( 220 )  2018.05.25.
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 ( 732 )  TFCB Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  227.039

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01588

 ( 220 )  2018.05.25.

 ( 732 )  TFCB Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  TFCB

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  227.040

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01587

 ( 220 )  2018.05.25.

 ( 732 )  Boros Diána, Ják (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése: információk számítógépes adatbázisokba

való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; on-line hirdetői tevékenység

 számítógépes hálózaton; reklámterjesztés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

  41    Oktatás biztosítása; szakmai képzés; szórakoztatás.

  43    Átmeneti szállások kiadása; foglalás panziókban; szállásfoglalás; időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.053

 ( 151 )  2019.02.25.

 ( 210 )  M 18 01671

 ( 220 )  2018.06.01.
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 ( 732 )  QX WORLD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

  10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverekhez biofeedback eszközökhöz; kiskereskedelmi

szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes szoftverekkel

 kapcsolatosan.

 37    Orvosi készülékek javítása; gyógyászati gépek és berendezések javítása; gyógyászati gépek és eszközök

javítása vagy karbantartása; gyógyászati eszközök, készülékek és műszerek karbantartása és javítása; gyógyászati

 gépek és berendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 42    Szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

 fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  227.110

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 02212

 ( 220 )  2018.07.24.

 ( 732 )  Farkas Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 )  OSCAR

 ( 511 )  33    Alkoholos italok, sör kivitelével; aperitifek; borok; brandyk; égetett szeszes italok; pálinkák; likőrök;

koktélok; rumok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; whisky; vodka; szeszes italok; alkoholos gyümölcsitalok;

 kevert alkoholos italok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; vendéglátóipari és alkoholos áruk bemutatása és kiállítása; hirdetési és

reklámozási szolgáltatás; on-line hirdetőtevékenység számítógépes hálózaton keresztül; vendéglátóipari franchise

 rendszerek létrehozása és működtetése; vendéglátóiparban használatos termékeket árusító boltok üzemeltetése.

 43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek működtetése és üzemeltetése; bárok, snackbárok és

eszpresszók üzemeltetése és működtetése; kantinok, büfék, étkezdék és önkiszolgáló üzemeltetése és

működtetése; kávéházak üzemeltetése és működtetése; panziók, kempingek, üdülők, turistaházak, üdülőtáborok

 üzemeltetése; szállodák üzemeltetése; átmeneti szállás kiadása; fizetővendég szolgáltatás.

 ( 111 )  227.111

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 02210

 ( 220 )  2018.07.23.

 ( 732 )  KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi ZRt., Nádudvar (HU)

 ( 740 )  Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jelen vagyunk a jövőben

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrők cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltöpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.112

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 02461

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 ) Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre

 (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  CityBlade

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.116

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 02473

 ( 220 )  2018.08.23.

 ( 732 )  Dr. Seuss Enterprises, L.P., San Diego (US)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  A GRINCS

 ( 511 ) 9    Műsoros videoszalagok, DVD-k, HD (nagyfelbontású) DVD-k és nagy sűrűségű optikai lemezek; műsoros

audio szalagok és kompaktlemezek (CD-k); élő szórakoztató programokat, animációs szórakoztató programokat,

zenét és történeteket, meséket tartalmazó audio és vizuális felvételek; zenei felvételek; letölthető audio és video

felvételek; letölthető mozifilmek; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli mobil eszközökön keresztül

letölthető csengőhangok, grafikák, háttérképek és zene; számítógépes képernyővédő szoftverek; mozifilmes

szórakoztató programokat tartalmazó, CD-ROM-on rögzített multimédia számítógépes szoftverek; szoftverek

videojátékokhoz és számítógépes játékszoftverek; letölthető számítógépes játékszoftverek; mobiltelefonokon és

táblagépeken használt letölthető számítógépes játékszoftverek; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli

kommunikációs eszközökön keresztül letölthető interaktív számítógépes játékprogramok, videojátékprogramok és
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elektronikus játékprogramok és szoftverek; CD-n vagy DVD-n, kazettákon és memóriakártyákon található

videojáték-szoftverek; CD-n vagy DVD-n, kazettákon és memóriakártyákon található interaktív számítógépes

 játékprogramok, video-játékprogramok és elektronikus játékprogramok és szoftverek.

 41    Mozifilmek gyártása és forgalmazása; mozifilmek bemutatása, forgalmazása és köcsönzése; online

információ nyújtása a mozifilmes és videós szórakoztató programok területén globális kommunikációs hálózaton

keresztül; szórakozási, szórakoztatási hírek és információk nyújtása kommunikációs és számítógépes hálózatokon

keresztül; szórakoztatási szolgáltatások nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül, olyan weboldalak

formájában, amelyek általános érdeklődésre számot tartó szórakozási, szórakoztatási információk széles

spektrumát tartalmazzák mozifilmekkel, zenés videókkal, kapcsolódó mozis videoklipekkel, képekkel és egyéb

multimédiás anyagokkal kapcsolatban; szórakoztatási szolgáltatások nyújtása vezeték nélküli kommunikációs

eszközökön, nevezetesen mobiltelefonokon, digitális személyi asszisztenseken, számítógépeken és vezeték

 nélküli kézi eszközökön keresztül továbbított rövidfilmek formájában.

 ( 111 )  227.118

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 02072

 ( 220 )  2018.07.06.

 ( 732 )  MAZ Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SÁR ÉS TÁRSAI Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAZ HOTELS

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; éttermek; főzőberendezések bérlete; helyfoglalás

panziókban; helyfoglalás szállodákban; kávéházak, motelek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése;

szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökség (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; székek,

 asztalok, asztalterítők; üvegáruk kölcsönzése; vendéglátóipar.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; wellness szolgáltatások.

 ( 111 )  227.119

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01951

 ( 220 )  2018.06.25.

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)

 ( 740 )  Feller Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, pipekészítmények, illatszerek, esszenciaolajok.

  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  227.122

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01945

 ( 220 )  2018.06.25.

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)

 ( 740 )  Feller Csaba, Budapest

 ( 541 )  Adrienne Feller

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok, pipekészítmények, illatszerek, esszenciaolajok.
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  41    Szakmai képzés.

  44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  227.123

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01942

 ( 220 )  2018.06.26.

 ( 732 )  Csombok Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; izzadságfelszívó alsóruházat; jógaruhák, -pólók,

-nadrágok; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábszármelegítők; legging nadrágok,

cicanadrágok; nyaksálak [sálak]; övék [ruházat]; papucsok; pólók; poncsók; pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati

 cikkek; sálak; sportcipők; szandálok; tornacipők; tornadresszek, balett-trikók; tornaruházat; trikók.

  28    Testnevelési és sportcikkek; fitnesz gépek; jógalabdák; jógablokkok (jógatéglák); jógaszalagok.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; kirakatrendezés; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; sportruházat és sporteszközök kis és nagykereskedelme; vásárlási

 megrendelések ügyintézése; webshop üzemeltetés.

 ( 111 )  227.124

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 02087

 ( 220 )  2018.07.09.

 ( 732 )  Premium-Welt Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  PODOWELT HUNGARY Konferencia és Kiállítás

 ( 511 ) 3    Gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; körömápoló készítmények; körömdíszítő

 matricák; körömlakkok; krémek bőrökhöz; korund csiszolószer; olajok kozmetikai célokra.

 8    Fogók, csipeszek; manikűrkészletek; manikűrkészletek, elektromos; szemzőkések.

  44    Aromaterápiás szolgáltatások; manikűr; szépségszalonok.

 ( 111 )  227.125

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01099

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos
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felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 111 )  227.126

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01100

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 111 )  227.127

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01101

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 111 )  227.128

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01102

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  Bizalom, kölcsönösség, KöBE.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 111 )  227.129

 ( 151 )  2019.02.14.
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 ( 210 )  M 18 01103

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  KöBE, a magyar tulajdonú biztosító.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 111 )  227.130

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01104

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  KöBE, a magyar otthonok biztosítója.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 111 )  227.131

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01105

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  KöBE, a magyar családok otthonbiztosítója.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.

 ( 111 )  227.132

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01106

 ( 220 )  2018.04.09.

 ( 732 )  KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesület, Budapest (HU)

 ( 541 )  KöBE, a magyar tulajdonú vagyonbiztosító.

 ( 511 )  36    Biztosítás; balesetbiztosítás (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket);

betegségbiztosítás; szárazföldi járművek biztosítása (sínpályához kötött járművek kivételével); szállítmányok

biztosítása (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat); tűz és elemi kárra fedezetet nyújtó

biztosítás; egyéb vagyoni kárra fedezetet nyújtó biztosítás; szárazföldi járművekkel kapcsolatos

felelősségbiztosítás; általános felelősségbiztosítás; segítségnyújtás; különböző pénzügyi veszteségekre fedezetet

 nyújtó biztosítás; biztosítási tanácsadás; továbbá függő biztosításközvetítői tevékenység.
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 ( 111 )  227.134

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01932

 ( 220 )  2018.06.21.

 ( 732 )  SP Pharma Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencze Péter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VALINDA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények alvászavarok kezelésére; gyógynövényi adalékok gyógyászati célokra,

étrend-kiegészítők, gyógyszerek alvászavarok kezelésére; macskagyökér kivonatot tartalmazó készítmények

 gyógyászati célokra, macskagyökér kivonatot tartalmazó étrendkiegészítők, gyógyszerek.

 ( 111 )  227.137

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 02398

 ( 220 )  2018.08.10.

 ( 732 )  Bank of America Corporation, Charlotte, North Carolina (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BOFA

 ( 511 )  36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; bankügyletek lebonyolítása; pénzügyi

elemzések; menedzsment és tanácsadás; tőkebefektetési szolgáltatások; ügynöki tevékenység; pénzügyi eszközök

tranzakciója és kereskedelme; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi, értékpapír és árutőzsde szolgáltatások;

pénzügyi szolgáltatások kötvényekbe való befektetés formájában; hitel- és betéti kártya szolgáltatások; pénzügyi

 kutatások; és ezen a szolgáltatások egy online globális számítógépes hálózaton keresztül történő biztosítása.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások és kutatás és ezzel kapcsolatos kialakítás; ipari elemzés és

kutatási szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek kialakítása és fejlesztése; számítógép-programozás;

számítógépes szoftver tanácsadás; számítógépes rendszerelemzés; online számítógépes szoftver biztosítása;

online számítógépes szoftver biztosítása pénzügyi információk és szolgáltatások eléréséhez online globális

 számítógépes hálózaton keresztül.

 ( 111 )  227.141

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 02338

 ( 220 )  2018.08.06.

 ( 732 )  Serei-Pálmai Panna, Budapest (HU)

 ( 541 )  PANKASTIC

 ( 511 )  9    Zenei hangfelvételek; zenei videófelvételek; zenei CD, DVD; letölthető zenefájlok.

 41    Zeneszerzés; zene komponálása; zene rögzítése; zenés koncertek; zenés szórakoztatás; zenés előadások;

 zenekiadási szolgáltatások.

 ( 111 )  227.142

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 02331

 ( 220 )  2018.08.03.

 ( 732 )  Beijing Qian Dai Fu Information & Technology Company, a Chinese Limited Corporation, Beijing (CN)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti adminisztrációs szolgáltatások, nevezetesen teljeskörű vízumügyintézési szolgáltatás nyújtása
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diplomáciai képviseletek, nagykövetségek, konzulátusok, légitársaságok, utazási irodák, szervezetek és

kereskedelmi testületek számára; vízumügyintézéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási és konzultációs

szolgáltatások; üzleti információs szolgáltatások nyújtása; vízumügyintézéssel kapcsolatos megkeresések

 vonatkozásában.

 39    Utazásszervezés és utazási irodai szolgáltatások, beleértve utazási vízumok és utazási okmányok intézését;

utazásszervezéshez, utazási vízumokhoz és utazási okmányokhoz kapcsolódó információs szolgáltatások

 nyújtása; utazási tanácsadási szolgáltatások nyújtása.

  45    Utazási vízumok kiadása; ezzel kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások nyújtása.

 ( 111 )  227.143

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 02313

 ( 220 )  2018.08.01.

 ( 732 )  Hotel Egerszalók Turisztikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mesés Shiraz

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci tanulmányok;

piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti

értékelések; üzleti információk; üzleti ínformációk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények

üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

 vidámparkok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi
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szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  227.145

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 02118

 ( 220 )  2018.07.12.

 ( 732 )  CAFFEE NONSTOP Kft., Nagytarcsa (HU)

  

( 554 )

 ( 511 )  30    Olaszországból származó: kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kávé alapú italok; kávéaromák; kávé,

 pörköletlen, őrölt kávé; szemes kávék; kávékapszulák.

  40    Étel és ital kezelés; kávé pörkölése és feldolgozása.

 ( 111 )  227.146

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01998

 ( 220 )  2018.06.29.

 ( 732 )  Alticor Inc., Ada, Michigan (US)

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

 ( 541 )  PHYTOTRUV

 ( 511 )   32    Porok gyümölcsalapú italok készítéséhez.

 ( 111 )  227.147

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01930

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Dr. Steier József, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Gázpalack fémből mikrochippel szerelve.

 9    Okos gázpalack.

  35    Okos gázpalackkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  227.148

 ( 151 )  2019.02.14.
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 ( 210 )  M 18 01804

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  227.149

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01803

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  227.150

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01801

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Orrcseppek, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  227.151

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01450

 ( 220 )  2018.05.11.

 ( 732 )  Tamáska János, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   32    Csehországból származó sörök.

 ( 111 )  227.152

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 00980

 ( 220 )  2018.03.27.

 ( 732 )  Hotel Egerszalók Turisztikai Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci tanulmányok;

piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; szponzorok

felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti

értékelések; üzleti információk; üzleti ínformációk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

 számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

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

[tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; golflétesítmények

üzemeltetése; idegenvezetős túrák levezetése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok
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szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző

szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

 vidámparkok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz

[érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  227.153

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 00388

 ( 220 )  2018.02.08.

 ( 732 )  Parmalat S.p.A., Milano (IT)

 ( 740 )  Jurex Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Ízesített tej; tej; tejitalok; tejes italok; magas tejtartalmú tejes italok; tejalapú italok; ízesített tejitalok; főként

tejet tartalmazó tejes italok; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejből készült vagy tejtartalmú italok; magas

fehérjetartalmú tej; tejből készült italok; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; csokoládéval ízesített tejalapú

italok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; milk shake-ek [tejturmixok]; joghurtok; joghurt desszertek;

 gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; joghurtalapú italok; joghurtból készült italok.

  32    Proteinnel dúsított sportitalok.

 ( 111 )  227.155

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 01931

 ( 220 )  2018.06.22.

 ( 732 )  CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Kft., Sóskút (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  227.156

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01797

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)
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 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Dezodorok, izzadás elleni szerek.

 ( 111 )  227.157

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01805

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 111 )  227.158

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01802

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  227.159

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01937

 ( 220 )  2018.06.22.

 ( 732 )  Ambrus Zoltán, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek.
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 ( 111 )  227.160

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01800

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Orrcseppek, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  227.161

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01799

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Orrcseppek, gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  227.162

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01798

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Orrcseppek, gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  227.163

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01796

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár zRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Dezodorok, izzadás elleni szerek.

 ( 111 )  227.164

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01451

 ( 220 )  2018.05.11.

 ( 732 )  Tamáska János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Belgiumból származó sör.

 43    Éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; hordozható épületek, építmények bérbeadása; székek,

 asztalok, asztalterítők üvegáruk kölcsönzése;vendéglátás.

 ( 111 )  227.165

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 00709

 ( 220 )  2018.03.07.

 ( 732 )  SZSZBMFÜ Nonprofit Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  Középkori templomok útja

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

 ( 111 )  227.179

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01507

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 )  Mascot Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  MST

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.180

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01631

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 5. szám, 2019.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M505



 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  György Péter Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  CUKOVY

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.182

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01644

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Sony Pictures Television Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kérdező

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  227.183

 ( 151 )  2019.02.28.

 ( 210 )  M 18 02100

 ( 220 )  2018.07.10.

 ( 732 )  DEUTSCHE TELEKOM AG, Bonn (DE)

 ( 300 )  302018000634.1 2018.01.16. DE

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Telekom Virtual Fiber

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgófényképészeti, optikai, súlymérő, mérő, jelző,

ellenőrző, életmentő és oktató készülékek és műszerek; készülékek és eszközök villamos energia vezetéséhez,

átkapcsolásához, átalakításához, tárolásához, szabályozásához vagy ellenőrzéséhez; hang, kép vagy adat

felvételére, továbbítására, feldolgozására és sokszorosítására szolgáló készülék; mágneses adathordozók;

számológépek, adatfeldolgozó hardverek, számítógépek; CD-k, DVD-k és más digitális adathordozók;

 számítógépes program; elektronikusan tárolt adatok (letölthetőek); elektronikus kiadványok (letölthető).

 35    Hirdetés; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; számítógépes adatbázisokban tárolt üzleti adatok és

információk gyűjtése, rendszerezése, összeállítása és elemzése; kiskereskedelmi szolgáltatások (az interneten és

 más kommunikációs hálózatokon keresztül is), amelyek a 9. osztályba tartozó árukhoz kapcsolódnak.

  38    Távközlés; sajtóügynökségi szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési információ.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint ehhez kapcsolódó kutatás és tervezés; ipari elemzési

és kutatási szolgáltatások; számítógépes hardverek, szoftverek és adatbázisok tervezése és fejlesztése; szoftver

karbantartása; műszaki tanácsadás; elektronikus adattárolás; adatfeldolgozó berendezések kölcsönzése;

 weboldalak tervezése harmadik fél számára.

 ( 111 )  227.187

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01649

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Fehér Zsolt 30%, Veresegyház (HU)

 Kalapos János Csaba 70%, Gyermely (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

 ( 541 )  UGP
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 ( 511 )  6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei; fém építőanyagok; polcok.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások polcokra.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása polcokra.

 ( 111 )  227.192

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01780

 ( 220 )  2018.06.12.

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

 ( 541 )  JAPONICA MASCULUS

 ( 511 ) 5    Távol-keleti növényi összetevőket, többek között wasabia japonica-t tartalmazó étrend-kiegészítők emberek

 számára.

 ( 111 )  227.193

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01782

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csiby és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Aranymérce a kávézásban. Miért érné be kevesebbel?

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 111 )  227.194

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01785

 ( 220 )  2018.06.12.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Törley Muscosecco

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  227.196

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01901

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  TOLNATEJ Tolna Megyei Tejipari ZRt., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tolle Yogolle

 ( 511 )  29    Joghurt; joghurtok; joghurt desszertek; gyümölcsízű joghurtok; ízesített joghurtok; alacsony zsírtartalmú

 joghurtok; gyümölcsös joghurtok.

 ( 111 )  227.197

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01947

 ( 220 )  2017.12.19.

 ( 732 )  Ferring B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CERVIDIL

 ( 511 )  5    Kizárólag a nőgyógyászatban használatos gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  227.198

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02040

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SOL-INFO

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.199

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02045

 ( 220 )  2018.07.04.

 ( 732 )  CÉGPALOTA Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Pócsai Smart System

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  227.201

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02055

 ( 220 )  2018.07.06.

 ( 732 )  Orlovity Lajos, Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosítás; biztosításközvetítés; életbiztosítás; életbiztosítás ügyintézése;

életbiztosítási ügynökségek; életbiztosítási szolgáltatások; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítás

közvetítésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítások megkötésével kapcsolatos tájékoztatás; életbiztosítással

kapcsolatos ügynöki tevékenység; vagyonbiztosítás; vagyonbiztosítási ügynöki szolgáltatások;

lakás-takarékpénztár biztosítási szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi

 tanácsadási szolgáltatások.

 41    Biztosítással kapcsolatos tanfolyamok; képzés az üzleti készségek területén; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; konfliktuskezelési tréningek szervezése és lebonyolítása;

időmenedzsment tréningek szervezése és lebonyolítása; önbizalomfejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása;

vezetőfejlesztési tréningek szervezése és lebonyolítása; válságmenedzsment tréningek szervezése és

lebonyolítása; kommunikációs tréningek szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok a reklámozáshoz,

promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; biztosítással

 kapcsolatos szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  227.203
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 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02458

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 ) Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre

 (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  TX-ADV

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.204

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02459

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 ) Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre

 (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  X-LIGHT

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.206

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01918

 ( 220 )  2018.06.18.

 ( 732 )  Ismaeel Kashif, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Bab; baromfi; citromlé; darált mandula; datolya; dzsemek, lekvárok; étkezési olajok; halak; húsok;

gyömbérdzsem; joghurt; kókuszolaj és zsír; lencse; levesek; mazsola; milk shake-ek; paradicsompüré; tej, tejpor;

tojások; vaj; zöldségek, főtt; extra szűz olívaolaj; fagyasztott, szárított zöldségek; gyümölcs chips; hummusz;

 kókusztej.

 30    Ánizsmag; búzaliszt; búzadara; chutney; curry; csillagánizs; darált fokhagyma; élesztő; fűszerek, ízesítők;

gyömbér; halva; kukoricadara; kurkuma; lepények; rizs; szegfűszeg; szerecsendió; szószok; bulgur;

szezámmagok; tea; mandulás édesség; fagyasztott joghurtok; ehető rizspapír; fahéj; fűszernövények; pálmacukor;

 szójaszósz; tápióka; tavaszi tekercs.

  31    Bab; burgonya; citrusgyümölcs; diófélék; friss gyümölcsök; hagymák; friss zöldségek; kókuszdió; lencse.

 ( 111 )  227.207

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01781

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)
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 ( 541 )  JAPONICA JUVENTA

 ( 511 ) 5    Távol-keleti növényi összetevőket, többek között wasabia japonica-t tartalmazó étrend-kiegészítők emberek

 számára.

 ( 111 )  227.209

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01645

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Sony Pictures Television Central Europe 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 )  227.210

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01505

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodkák.

 ( 111 )  227.211

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02455

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 )  Szabó István, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Nagyné Györfi Ildikó, Nagytarcsa

 ( 541 )  Logo§z Minden, ami Cégügy

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  227.212

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02325

 ( 220 )  2018.08.02.

 ( 732 )  Two Zero One Enterprises Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  227.215

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02043

 ( 220 )  2018.07.04.

 ( 732 )  Kerékgyártó és Társa Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Reisz Gyula, Miskolc

 ( 541 )  Kerékgyártó Temetkezés

 ( 511 )   20    Urnák [temetkezési].

 45    Temetkezési vállalkozás; temetkezési szolgáltatások; hamvasztással kapcsolatos temetkezési szolgáltatások;

 kisállatok hamvasztásával kapcsolatos temetkezési szolgáltatások.

 ( 111 )  227.216

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02041

 ( 220 )  2016.04.26.

 ( 732 )  Scivation, Inc., Burlington North Carolina (US)

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

 ( 541 )  XTEND BCAAS

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  227.217

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02039

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SOLINFO

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 berendezések (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.218
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 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02038

 ( 220 )  2018.07.04.

 ( 732 )  Szabó Beatrix, Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Lábápolás, pedikűr, diabéteszes láb pedikűrje, köröm- és szemölcskezelés terápiás szolgáltatások, a

 lábápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  227.219

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02460

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 ) Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre

 (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  K-BLADE

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.220

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02456

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 ) Qianjiang-KEEWAY (Európa) Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre

 (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  RKV

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.221

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02054

 ( 220 )  2018.07.06.

 ( 732 )  TruckerShop Kft., Hódmezővásárhely (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Pulóverek; kabátok, dzsekik; mellények; sapkák; sálak; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; pólók.

 35    Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 39    Áruk raktározása; áruszállítás; gépkocsival történő szállítás; raktározás; tárolás; szállítási logisztikai

 szolgáltatások; szállítmányozás.

 ( 111 )  227.223
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 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02052

 ( 220 )  2018.07.03.

 ( 732 )  Bánáthy Benedek Tamás, Szeged (HU)

 ( 740 )  Bakos-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  227.227

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01905

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Pataki Mátyás János, Újszentiván (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

 készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  227.228

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01902

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Fehérvárcsurgói Károlyi Kastély Fejlesztő és Üzemeltető Zrt., Fehérvárcsurgó (HU)

 ( 541 )  Károlyi kastély

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.229

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01784

 ( 220 )  2018.06.12.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  227.230

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01779

 ( 220 )  2018.06.12.
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 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  JAPONICA FEMINA

 ( 511 ) 5    Távol-keleti növényi összetevőket, többek között Wasabia Japonica-t tartalmazó étrend-kiegészítők emberek

 számára.

 ( 111 )  227.232

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01643

 ( 220 )  2018.05.31.

 ( 732 )  Cornmill Hungary Kft., Nagyigmánd (HU)

 ( 740 )  Dr. Faragó Ügyvédi Iroda, Bábolna

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 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].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  227.233

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01503

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 )  dr. Mézes Zsolt László, Budapest (HU)

 ( 541 )  LÁTHATATLAN SZÍNHÁZ

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kulturális tevékenység.

 ( 111 )  227.251

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 02574

 ( 220 )  2018.09.05.

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

 ( 541 )  PREDYSTIC

 ( 511 )  5    Diagnosztikai készítmények, biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra.

 10    Gyógyászati készülékek és eszközök, diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra, vérvizsgáló

 készülékek, elemzőkészülékek gyógyászati használatra.

  42    Tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, terápiás

 szolgáltatások.

 ( 111 )  227.261

 ( 151 )  2019.02.18.
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 ( 210 )  M 18 01127

 ( 220 )  2018.04.10.

 ( 732 )  Martina József 10%, Pécs (HU)

 Bushinkan Hungary Sport Jiu Jitsu Oktató és Tehetséggondozó Egyesület 90%, Túrony (HU)

 ( 740 )  Martina József, Pécs

 ( 541 )  SJJ Sport Jiu Jitsu - Shinmukan Ryu

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetések levélben megrendelve;

hirdetési hely kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vagy

reklámcélú vásárok szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségszolgálat;

közvéleménykutatás; manöken/modell-szolgálatok reklám vagy kereskedelmi célból; marketing; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; pay per click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész

állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámozás; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; statisztikák összeállítása; szabadtéri hirdetés; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; számlázás;

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás; szponzorok felkutatása; televíziós

reklámozás; üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti hatékonyság szakértői szolgáltatások; üzleti információk;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési

tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel

 szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; egészségvédő klubok szolgáltatásai [egészségügyi és fitnesz tréning]; elektronikus desktop kiadói

tevékenység; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; feliratozása (filmek-); fényképészet; filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; fitnesztanfolyamok vezetése; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [képzés]; kalligráfiai [szépírási]

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése;

levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; oktatás; oktatási tárgyú

információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; óvodák [nevelés]; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízióprogramok

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

szolgáltatásai]; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérlete;

szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés; személyes edzői szolgáltatások [fitnesz];

szemináriumok rendezése és vezetése; szinkronizálás; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú -);

szövegek leírása, nem reklámcélú szövegekkel kapcsolatban; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás;

tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmezés.

 42    Adatok vagy dokumentumok átalakítása fizikai médiumból elektronikus médiumba; belsőépítészet;

csomagolástervezési szolgáltatások; divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus

adattárolás; felhőalapú számítástechnika; felhők szétoszlatása; grafikai szolgáltatások; honlap dizájn tanácsadás;

kézírás elemzése [grafológia]; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek

tervezése; számítógép programok sokszorosítása; számítógép-szoftver fenntartása; tudományos kutatás;

 weboldalak alkotása és fenntartása mások számára.
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 ( 111 )  227.272

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01262

 ( 220 )  2018.04.20.

 ( 732 )  HARVEY NORMAN TRADING družba za trgovino d.o.o., Ljubljana (SI)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Méhkaptárak; borostyán; rudak szintetikus ámbrából; lemezek szintetikus ámbrából; állati karmok; állati

paták; ezüstözött üveg (tükrök); szekrények; műalkotások fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; tárolók

nem fémből; seprűnyelek nem fémből; bálnacsont; megmunkálatlan vagy félig megmunkált; bambusz; padok

(bútorok); halas kosarak; hordók, nem fémből; hordók (barrel), nem fémből; bölcsők; könyvállványok;

könyvespolcok; faorsók fonálhoz, selyemhez, paszományhoz; szalagok fából; postaládák nem fémből vagy

falazatból; fából vagy műanyagból készült dobozok; dugók, nem fémből; nem fémből készült kikötő bóják; fejes

csavarok, nem fémből; dugók palackokhoz; palacktartók; fa csomagolás palackokhoz; hímzőkeretek;

pohárszékek; ebédlőszekrények; zsúrkocsik (bútorok); álló asztalok; mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy

műanyagból; képkeretek; kaptárakhoz fakeretek; dobozok fából vagy műanyagból; tároló ládák nem fémből;

számológép állványok; kanapék; hordócsapok, nem fémből; zárókupakok nem fémből; üvegdugók nem fémből;

kódolatlan műanyag kulcskártyák; kartotéktartó szekrények (bútorok); irattartó szekrények; mindenféle

hordóabroncs nem fémből; koporsók; székek (ülések); nyugágyak; szívószál italokhoz; hordóállványok, nem

fémből; zsúrkocsik (bútorok); zsanérok; csuklópántok, nem fémből; körömkoptató állvány macskák számára;

vasúti rakodási mintaszerelvények, nem fémből; fűrészbakok; nem fémből készült csapok, ékek; kennelek;

ruhafogasok; viaszfigurák; lépek kaptárakba; iratgyűjtő polcok; tárolók nem fémből; fiókos szekrények;

fodrászszékek; nem fémből készült tartályok folyékony tüzelőanyagokhoz; komódok; asztallapok; vízvezeték

szelepek műanyagból; tartályok; mindenféle kagyló; korall; nem fém tálcák; parafa szalagok; szaru nyers vagy

félig megmunkált állapotban; állati szarvak; elefántcsont dió; ágynemű, kivéve vászon; hálózsákok

kempingezéshez; fekhelyek házi kedvenceknek; párnák; légpárnák, nem gyógyászati célokra; párnák

háziállatoknak; kádak, nem fémből; fahordók bor lefejtéséhez; ételdíszek műanyagból; gurulós tálaló asztalkák;

gurulós számítógépasztal, nem fém; nem mechanikus csörlők hajlékony tömlőkhöz; díványok; kerevetek;

hordódongák; műanyag lefolyók (szelepek); műasztalos ipari termékek; teknőspáncél; teknőspáncél pótanyagai;

karók növényekhez vagy fákhoz; fából vagy műanyagból készült létrák; háztartási szikrafogók; fa vagy műanyag

hirdetmények; plakátok; anyacsavarok nem fémből; tajtékkő; csomagolótartályok műanyagból; fa csomagolás

palackokhoz; mobillépcsők utas-beszállító rámpához nem fémből; függönytartók, nem textil anyagból; kitömött

állatok; lécek; szegélyek képkeretekhez; etetőszékek csecsemőknek; bébikompok, nem fém; nem mechanikus

csörlők hajlékony tömlőkhöz; fa- vagy műanyag jelzőtáblák; fa palackborítás; munkapadok, állványok; nem

fémből készült satupadok; nem elektromos ventilátorok személyes használatra; fotelek; üvegdugók nem fémből;

tartályzárak, nem fémből; kartotéktartó szekrények; figurák (szobrocskák) fából, viaszból, gipszből vagy

műanyagból; úszó tartályok, nem fémből; mindenfajta hordó nem fémből; szikrafogók; koporsószerelvények nem

fémből; ablakszerelvények nem fémből; ajtószerelvények nem fémből; tükrök (ezüstözött üveg); daraboló

blokkok (hentes asztalok); zászlórudak; faládák; ruhazsákok (ruhás szekrénybe); ruhavédő (tároláshoz); tároló

tartályok, nem fémből; osztrigahéjak; vízágyak nem gyógyászati célra; azonosító karkötők nem fémből (kórházi

használatra); elefántcsont nyers vagy félig megmunkált; virágtartó állványok (bútorok); rattan; ládák játékokhoz;

újságtartó állványok; postaládák nem fémből vagy falazatból; dugók; fából készült ágyak; képkeret lécek;

ágyneműk vászonhuzatok kivételével; ágyak; kórházi ágyak; ágyszerelvények nem fémből; vízágyak nem
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gyógyászati célra; ágylábak görgői nem fémből; ajtóreteszek nem tömbből; pulpitusok; késmarkolat nem fémből;

sarlónyelek nem fémből; szerszámnyelek nem fémből; húsos pultok nem fémből; próbababák; nagy

szállítókosarak; lépcsők (létra) nem fémből; matracok; légmatracok nem gyógyászati célra; hímzőkeretek;

bútorok; irodabútorok; műanyag bútorszegély; nem fémből készült bútorszerelvények; fém bútorok; fából készült

elválasztó elemek bútorokba; bútorajtók; nem fém bútorgörgők; tükrök (ezüstözött üvegek); kézi tükrök

(WC-tükör); mozgó függődíszek; szélcsengők; iskolabútorok; tartók kefékhez; habarcsvödör nem fémből; rudak;

szegélyek képkerethez; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; kennelek házi kedvenceknek;

fészkelő ládák; fészkelő ládák házi kedvenceknek; házszámok, nem fémből; nem világító, felfújható reklám

tárgyak; kitömött madarak; párnák; légpárnák nem gyógyászati célra; szalmazsákok; szalmaszalagok; fonott

szalma, kivéve szőnyeg; szalmaszálak iváshoz; szalma matracok; rakodólapok, nem fémből; rakodólapok

anyagmozgatáshoz nem fémből; kenyérkosarak; kosarak nem fémből; spanyolfalak; paravánok; járókák;

ruhafogasok nem fémből; rögzítőkarmok műanyag kábelekhez vagy csövekhez; rudak, póznák nem fémből;

gyógyszer szekrények; lakberendezési tárgyak; tükörlapok; azonosító táblák nem fémből; rendszámtáblák nem

fémből; rakodólapok nem fémből; ajtókilincsek, nem fémből; kalapállványok; könyvtartók; fogasok (bútorok);

kampók; fogasok ruhaakasztó rúdhoz nem fémből; esernyőállványok; magazin állványok; virágcseréptartó

talpazatok; műanyag görgők árnyékolókhoz; árubemutató állványok; asztalok; szarvasagancsok; erdei állatetető;

puskatartó állványok; állványok; polcok; méhsejtek; lépek kaptárakba; tartályok, nem fémből sem falazatokból;

szőnyegek; csúszásgátlók mosogatóba; függönykarikák; függönyakasztók; bambusz függönyök; gyöngysor

függöny dekorációs célra; függönygörgők; függöny elkötők; függönytartó sínek; függönyrudak; szegecsek; nittek

nem fémből; nád (fonóanyagok); rattan; íróasztalok; kábelsaruk nem fémből; zárak, nem fémből; nem elektromos

és nem fém zárak járművekhez; nem fémből készült törülköző adagolók; törölközőállványok (bútor); ülések;

fémülések; kanapék; ágybetétek; szelepek, nem fémből, nem gépalkatrészek; fa-, viasz-, gipsz- vagy műanyag

szobrok; fa-, viasz-, gipsz- vagy műanyag figurák; süllyesztett beltéri rolók; beltéri árnyékolók (bútorok);

fapálcikákból (bambusz) font árnyékolók (bútorok); kulcstartó táblák; hirdetőtáblák; asztalok; műszaki

rajzasztalok; masszázs asztalok; fésülködő asztalok; mosdókagylók (bútorok); fém asztalok; asztallapok; polcok

tárolásához; íróasztalok; székek; rögzítő dübelek nem fémből; lépcsőkorlátok; szőnyegek gyerekjárókához;

sátorkarók nem fémből; fejtámlák (bútorok); fiókok; hordótartó állványok nem fémből; hordók, nem fémből;

csapok hordóhoz, nem fémből; nyugágyak; vödörhordozó rúd vállra; rakodólapok (szállító) nem fémből;

hengerpárnák; szalmafonatok; bakok; kecskelábak (bútor); temetkezési urna; lemeztartók; fonott áru; szelepek

 nem fémből, nem gépalkatrész; ruhaakasztók nem fémből; csavarok nem fémből; vitrinek (bútor).

 21    Itatóvályúk; aeroszol adagolók, nem gyógyászati célokra; hőszigetelt tárolók élelmiszerekhez;

üvegampullák (tartályok); fésűk állatokhoz; beltéri akvárium; öntözőberendezések; kerti öntözők; öntözőkannák;

porcelán-, terrakotta vagy üveg műtárgyak; tányérok; eldobható tányérok; etetővályúk; nem elektromos kukták;

alomtálcák házi kedvenceknek; evőpálcikák (konyhai eszközök); seprűk; felmosók; szőnyegseprők;

üvegpalackok (tartályok); vödrök; borotvaecsetek; törölköző tartók és karikák; mosdótálak; koktél keverők;

hordozható kádak csecsemőknek; habverők, nem elektromos; állatfésűk; lókefék; vajtartók; ivópalackok

utazóknak; borotvapamacsok; borotvaecsetek; gyertya gyűrűk; üvegedények; hőszigetelt tartályok italokhoz;

keksztartók; uzsonnás dobozok; kenyértartók; üvegdobozok; tálak; demizsonok; cukorkás dobozok; üvegdugók;

kandeláberek; vízforralók, nem elektromos; üvegtálak; palackok; porcelán fogantyúk; sütőnyársak fémből;

korsók; kefeáruk; anyagok kefekészítéshez; ecsetek; elektromos kefék kivéve gépalkatrészek; mosogatókefék;

nem elektromos keverőgépek háztartási célokra; asztali ecet- és olajtartó; mellszobrok porcelánból, terrakottából

vagy üvegből; porcelántálcák; kézi működtetésű kávédarálók; kávéskészletek; nem elektromos kávéskannák;

ketrecek háziállatoknak; gyertyatartók; dekanterek; poháralátétek nem papírból vagy textilből; forgatható tálca

asztalra; nyeles lábasok; nem elektromos kukták; kerámiák háztartási célra; gyertyatartók; szenesvödrök; üstök;

katlanok; cumisüveg melegítők, nem elektromos; cipőkefék; sámfák; ingtágító keretek; lókefék; tisztító rongyok;

porcelán díszek (porcelánáruk); söröskorsók; polírozók (nem elektromos készülékek); viaszos polírozó

készülékek cipőkhöz (nem elektromos); vajtartó búrák; nem elektromos gyorsfőző edények; enyves fazekak;

tojástartók; kosarak háztartási célra; ivókürtök; cipőkanalak; kozmetikai eszközök; pamut hulladékok
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takarításhoz; tésztavágók; akváriumfedők; nyakkendőprések; vályúk állatoknak; rosták (háztartási eszközök);

kristályok (üvegáru); valamennyi kancsó; keverő kanál (konyhai eszközök); főzőedény készletek; konyhai

tárolók; fogpiszkálók; tálak; demizsonok; pumpák eldugult lefolyók tisztítására; smink eltávolítására szolgáló

készülékek, nem elektromos; bontófésűk; fogkefék; elektromos fogkefék; nem elektromos portalanító készülékek;

nem elektromos szagtalanító készülékek személyes használatra; alátétek nem papírból és textilből;

vasalóállványok; tálalátétek (asztali edények); fém dobozok papírtörülközők adagolásához; szájzuhanyok; tálak;

sámfák; tortavágók (konyhai eszközök); háztartási keverők, nem elektromos; porcelán vagy üveg jelzőtáblák;

tölcsérek; fűszertartók; porrongyok (törlőruhák); gyertyakoppantók; textil tároló dobozok; állatfésűk; fajanszok;

fazék fedélrögzítők; nem elektromos ostyasütők; figurák (szobrocskák) porcelánból, terrakottából vagy üvegből;

fogselyem; nem elektromos kávéfilterek; háztartási szűrők; palackok; virág- és növényállványok (virágok

elrendezésére); sámfák; kézi habverők, nem elektromos háztartási célra; olajsütők, nem elektromos; sajttál búrák;

súrolókefék; kompótos tálka; háztartási füstelszívók; csajkák; evőcsészék; polírozó kesztyűk; háztartási célú

kesztyűk; sütőformák; nem elektromos gofri sütők; jégvödrök; lemezüveg (nyersanyag); hordozható hűtők, nem

elektromos; kelyhek; papír- vagy műanyag poharak; ivóüvegek utazók számára; grillek (főzőeszközök);

grillállványok; kátránykenő kefék hosszú nyéllel; fedeles kupák; asztali olajtartók; termoszok; kertészkesztyűk;

tálak gyapjúhulladék takarításhoz; tej kifutását megakadályozó betét; szórófejek öntözőcsőhöz; serpenyők;

zöldséges tálak; lúgos dézsák; ruhaszárítók; likőrös készletek; alomtálcák házi kedvenceknek; spicckanalak

konyhai használatra; majolika; etetőedények állatoknak; főzőedények; nem elektromos kukták; kézi keverők

(shakerek); háztartási szivacsok; menükártyák; porolók; üvegmozaikok, nem építési célú; légycsapók;

öntőformák (háztartási eszközök); jégkocka formák; sütőformák; kézi működtetésű malmok házi használatra;

tisztítókóc; kézi működtetésű tisztító eszközök; műtojások; kézzel működtetett tészta gépek; madárgyűrűk;

madárfürdők; madárkalitkák; körömkefék; opálüveg; palacknyitók; kesztyű tágítók; acélgyapot takarításhoz;

kenyérkosarak; nadrág tágítók; toalettpapír-tartók; párologtatók; sziták; csiszolószivacsok a bőr tisztításához,

szarvasbőr tisztításhoz; fésűk; elektromos fésűk; fésűtartók; lapátkák háztartási használatra; nem elektromos

kávéfőzők; cipőkanalak; rovarcsapdák; ruhacsipeszek; pipetták (borkóstolós csészék); piknik készletek

(edények); konyhai vágódeszkák; mosódeszkák; kenyérvágó deszkák; vasalódeszka borítók; virág- és

növényállványok (virágok elrendezéséhez); háztartási tálcák; papírtálcák háztartási célra; edények; étel búrák;

papírtányérok; portörlő tollseprűk; cukrászati nyomózsákok; olajsütők; cserépedények; sörték kefékhez; kézi

működtetésű borsőrlők; borstartók; polírozó fényesítő anyagok kivéve papír és kő készítmények; polírozó

készülékek és gépek háztartási célra, nem elektromos, bőr fényesítéshez; öntözőfejek locsolókannákhoz;

disznósörte kefék; porcelánáruk; borotvapamacs tartók; asztali késbak; fogpiszkálótartók; szivacstartók;

toalettpapír-tartók; törülközőtartók és gyűrűk; kaspók nem papírból; fazekasáruk; edények; fazekak;

virágcserepek; fazékfedők; éjjeliedények; szemeteskukák; púderpamacsok; kompakt púderek; fokhagyma-prések

(konyhai eszközök); nem elektromos gyümölcsprések háztartási célokra; nadrágprések; parfümszórók; jeges

vödrök; morzsatálcák; háztartási reszelők; patkányfogók; ivóedények; hőszigetelt tartályok; tartályok és

konténerek tisztítására szolgáló kefék; fém súrolópárnák; hűtőpalackok; hőcserélő folyadékokat tartalmazó

ételhűtők háztartási célokra; vasalódeszkák; vasalóállványok; sodrófák; nyújtófák; izotermikus táskák; saláta

tálak; sószórók; szappantartó dobozok; szappanadagolók; szappantartók; vödrök; ruhaszárítók; szárítók; vödrök;

öntözők; permetezők virágok és növények öntözéséhez; étkészletek; fémtartályok papírtörülközők adagolásához;

szalvétatartók; szalvétagyűrűk; olvasztott kvarc (félkész termék) nem építkezéshez; kvarcüvegrostok nem

textilipart használatra; szifonok szénsavas vízhez; állatsörték (kefeáruk); fémedények fagylaltok és jeges italok

készítéséhez; csészealjak; cipőkanalak; kaptafák; leveses tálak; szemöldök kefék; egérfogók; spatulák (konyhai

eszközök); szobrocskák porcelánból, terrakottából vagy üvegből; nippek porcelánból, terrakottából vagy üvegből;

cukortartók; asztaldíszek; sziták (háztartási eszközök); háztartási hamurosták; súroló párnák; konyhai célú

csiszolópárnák; szőnyegporolók (kéziszerszámok); tortalapátok; beltéri terráriumok (növénytermesztés); beltéri

terráriumok (akváriumok); teásdobozok; teatojás; mindenféle teaszűrők; teás készletek; teáskannák; dugóhúzók;

cipőgombolók; malacperselyek nem fémből; toalett kefék; toalett szivacsok; piperetáskák; toalett eszközök;

tisztító rongyok; urnák; konyhai eszközök; főző eszközök, nem elektromos; háztartási eszközök; étkészletek
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kések, villák és kanalak kivételével; parfümszórók; vázák; éjjeliedények; üveg beépített vékony elektromos

vezetékekkel; nyers vagy félig megmunkált üveg, kivéve építőanyag; zománcozott üveg; üvegszál nem

szigeteléshez vagy textilipari felhasználásra; üvegrost fonal nem textilipari célra; üveggyapot nem szigeteléshez;

festett üvegáru; üvegek (tárolóedények); üvegpoharak; lámpaüvegek; opálüvegek; italkiöntők. ruha tágítók;

 pipetták (borkóstoláshoz); üveg járműablakokhoz (félkész termékek); baromfi gyűrűk; kalitkák.

 ( 111 )  227.273

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01263

 ( 220 )  2018.04.20.

 ( 732 )  HARVEY NORMAN TRADING družba za trgovino d.o.o., Ljubljana (SI)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MIOTTO

 ( 511 )  20    Méhkaptárak; borostyán; rudak szintetikus ámbrából; lemezek szintetikus ámbrából; állati karmok; állati

paták; ezüstözött üveg (tükrök); szekrények; műalkotások fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; tárolók

nem fémből; seprűnyelek nem fémből; bálnacsont; megmunkálatlan vagy félig megmunkált; bambusz; padok

(bútorok); halas kosarak; hordók, nem fémből; hordók (barrel), nem fémből; bölcsők; könyvállványok;

könyvespolcok; faorsók fonálhoz, selyemhez, paszományhoz; szalagok fából; postaládák nem fémből vagy

falazatból; fából vagy műanyagból készült dobozok; dugók, nem fémből; nem fémből készült kikötő bóják; fejes

csavarok, nem fémből; dugók palackokhoz; palacktartók; fa csomagolás palackokhoz; hímzőkeretek;

pohárszékek; ebédlőszekrények; zsúrkocsik (bútorok); álló asztalok; mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy

műanyagból; képkeretek; kaptárakhoz fakeretek; dobozok fából vagy műanyagból; tároló ládák nem fémből;

számológép állványok; kanapék; hordócsapok, nem fémből; zárókupakok nem fémből; üvegdugók nem fémből;

kódolatlan műanyag kulcskártyák; kartotéktartó szekrények (bútorok); irattartó szekrények; mindenféle

hordóabroncs nem fémből; koporsók; székek (ülések); nyugágyak; szívószál italokhoz; hordóállványok, nem

fémből; zsúrkocsik (bútorok); zsanérok; csuklópántok, nem fémből; körömkoptató állvány macskák számára;

vasúti rakodási mintaszerelvények, nem fémből; fűrészbakok; nem fémből készült csapok, ékek; kennelek;

ruhafogasok; viaszfigurák; lépek kaptárakba; iratgyűjtő polcok; tárolók nem fémből; fiókos szekrények;

fodrászszékek; nem fémből készült tartályok folyékony tüzelőanyagokhoz; komódok; asztallapok; vízvezeték

szelepek műanyagból; tartályok; mindenféle kagyló; korall; nem fém tálcák; parafa szalagok; szaru nyers vagy

félig megmunkált állapotban; állati szarvak; elefántcsont dió; ágynemű, kivéve vászon; hálózsákok

kempingezéshez; fekhelyek házi kedvenceknek; párnák; légpárnák, nem gyógyászati célokra; párnák

háziállatoknak; kádak, nem fémből; fahordók bor lefejtéséhez; ételdíszek műanyagból; gurulós tálaló asztalkák;

gurulós számítógépasztal, nem fém; nem mechanikus csörlők hajlékony tömlőkhöz; díványok; kerevetek;

hordódongák; műanyag lefolyók (szelepek); műasztalos ipari termékek; teknőspáncél; teknőspáncél pótanyagai;

karók növényekhez vagy fákhoz; fából vagy műanyagból készült létrák; háztartási szikrafogók; fa vagy műanyag

hirdetmények; plakátok; anyacsavarok nem fémből; tajtékkő; csomagolótartályok műanyagból; fa csomagolás

palackokhoz; mobillépcsők utas-beszállító rámpához nem fémből; függönytartók, nem textil anyagból; kitömött

állatok; lécek; szegélyek képkeretekhez; etetőszékek csecsemőknek; bébikompok, nem fém; nem mechanikus

csörlők hajlékony tömlőkhöz; fa- vagy műanyag jelzőtáblák; fa palackborítás; munkapadok, állványok; nem

fémből készült satupadok; nem elektromos ventilátorok személyes használatra; fotelek; üvegdugók nem fémből;

tartályzárak, nem fémből; kartotéktartó szekrények; figurák (szobrocskák) fából, viaszból, gipszből vagy

műanyagból; úszó tartályok, nem fémből; mindenfajta hordó nem fémből; szikrafogók; koporsószerelvények nem

fémből; ablakszerelvények nem fémből; ajtószerelvények nem fémből; tükrök (ezüstözött üveg); daraboló

blokkok (hentes asztalok); zászlórudak; faládák; ruhazsákok (ruhás szekrénybe); ruhavédő (tároláshoz); tároló

tartályok, nem fémből; osztrigahéjak; vízágyak nem gyógyászati célra; azonosító karkötők nem fémből (kórházi

használatra); elefántcsont nyers vagy félig megmunkált; virágtartó állványok (bútorok); rattan; ládák játékokhoz;

újságtartó állványok; postaládák nem fémből vagy falazatból; dugók; fából készült ágyak; képkeret lécek;
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ágyneműk vászonhuzatok kivételével; ágyak; kórházi ágyak; ágyszerelvények nem fémből; vízágyak nem

gyógyászati célra; ágylábak görgői nem fémből; ajtóreteszek nem tömbből; pulpitusok; késmarkolat nem fémből;

sarlónyelek nem fémből; szerszámnyelek nem fémből; húsos pultok nem fémből; próbababák; nagy

szállítókosarak; lépcsők (létra) nem fémből; matracok; légmatracok nem gyógyászati célra; hímzőkeretek;

bútorok; irodabútorok; műanyag bútorszegély; nem fémből készült bútorszerelvények; fém bútorok; fából készült

elválasztó elemek bútorokba; bútorajtók; nem fém bútorgörgők; tükrök (ezüstözött üvegek); kézi tükrök

(WC-tükör); mozgó függődíszek; szélcsengők; iskolabútorok; tartók kefékhez; habarcsvödör nem fémből; rudak;

szegélyek képkerethez; gyöngyház nyers vagy félig megmunkált állapotban; kennelek házi kedvenceknek;

fészkelő ládák; fészkelő ládák házi kedvenceknek; házszámok, nem fémből; nem világító, felfújható reklám

tárgyak; kitömött madarak; párnák; légpárnák nem gyógyászati célra; szalmazsákok; szalmaszalagok; fonott

szalma, kivéve szőnyeg; szalmaszálak iváshoz; szalma matracok; rakodólapok, nem fémből; rakodólapok

anyagmozgatáshoz nem fémből; kenyérkosarak; kosarak nem fémből; spanyolfalak; paravánok; járókák;

ruhafogasok nem fémből; rögzítőkarmok műanyag kábelekhez vagy csövekhez; rudak, póznák nem fémből;

gyógyszer szekrények; lakberendezési tárgyak; tükörlapok; azonosító táblák nem fémből; rendszámtáblák nem

fémből; rakodólapok nem fémből; ajtókilincsek, nem fémből; kalapállványok; könyvtartók; fogasok (bútorok);

kampók; fogasok ruhaakasztó rúdhoz nem fémből; esernyőállványok; magazin állványok; virágcseréptartó

talpazatok; műanyag görgők árnyékolókhoz; árubemutató állványok; asztalok; szarvasagancsok; erdei állatetető;

puskatartó állványok; állványok; polcok; méhsejtek; lépek kaptárakba; tartályok, nem fémből sem falazatokból;

szőnyegek; csúszásgátlók mosogatóba; függönykarikák; függönyakasztók; bambusz függönyök; gyöngysor

függöny dekorációs célra; függönygörgők; függöny elkötők; függönytartó sínek; függönyrudak; szegecsek; nittek

nem fémből; nád (fonóanyagok); rattan; íróasztalok; kábelsaruk nem fémből; zárak, nem fémből; nem elektromos

és nem fém zárak járművekhez; nem fémből készült törülköző adagolók; törölközőállványok (bútor); ülések;

fémülések; kanapék; ágybetétek; szelepek, nem fémből, nem gépalkatrészek; fa-, viasz-, gipsz- vagy műanyag

szobrok; fa-, viasz-, gipsz- vagy műanyag figurák; süllyesztett beltéri rolók; beltéri árnyékolók (bútorok);

fapálcikákból (bambusz) font árnyékolók (bútorok); kulcstartó táblák; hirdetőtáblák; asztalok; műszaki

rajzasztalok; masszázs asztalok; fésülködő asztalok; mosdókagylók (bútorok); fém asztalok; asztallapok; polcok

tárolásához; íróasztalok; székek; rögzítő dübelek nem fémből; lépcsőkorlátok; szőnyegek gyerekjárókához;

sátorkarók nem fémből; fejtámlák (bútorok); fiókok; hordótartó állványok nem fémből; hordók, nem fémből;

csapok hordóhoz, nem fémből; nyugágyak; vödörhordozó rúd vállra; rakodólapok (szállító) nem fémből;

hengerpárnák; szalmafonatok; bakok; kecskelábak (bútor); temetkezési urna; lemeztartók; fonott áru; szelepek

 nem fémből, nem gépalkatrész; ruhaakasztók nem fémből; csavarok nem fémből; vitrinek (bútor).

 21    Itatóvályúk; aeroszol adagolók, nem gyógyászati célokra; hőszigetelt tárolók élelmiszerekhez;

üvegampullák (tartályok); fésűk állatokhoz; beltéri akvárium; öntözőberendezések; kerti öntözők; öntözőkannák;

porcelán-, terrakotta vagy üveg műtárgyak; tányérok; eldobható tányérok; etetővályúk; nem elektromos kukták;

alomtálcák házi kedvenceknek; evőpálcikák (konyhai eszközök); seprűk; felmosók; szőnyegseprők;

üvegpalackok (tartályok); vödrök; borotvaecsetek; törölköző tartók és karikák; mosdótálak; koktél keverők;

hordozható kádak csecsemőknek; habverők, nem elektromos; állatfésűk; lókefék; vajtartók; ivópalackok

utazóknak; borotvapamacsok; borotvaecsetek; gyertya gyűrűk; üvegedények; hőszigetelt tartályok italokhoz;

keksztartók; uzsonnás dobozok; kenyértartók; üvegdobozok; tálak; demizsonok; cukorkás dobozok; üvegdugók;

kandeláberek; vízforralók, nem elektromos; üvegtálak; palackok; porcelán fogantyúk; sütőnyársak fémből;

korsók; kefeáruk; anyagok kefekészítéshez; ecsetek; elektromos kefék kivéve gépalkatrészek; mosogatókefék;

nem elektromos keverőgépek háztartási célokra; asztali ecet- és olajtartó; mellszobrok porcelánból, terrakottából

vagy üvegből; porcelántálcák; kézi működtetésű kávédarálók; kávéskészletek; nem elektromos kávéskannák;

ketrecek háziállatoknak; gyertyatartók; dekanterek; poháralátétek nem papírból vagy textilből; forgatható tálca

asztalra; nyeles lábasok; nem elektromos kukták; kerámiák háztartási célra; gyertyatartók; szenesvödrök; üstök;

katlanok; cumisüveg melegítők, nem elektromos; cipőkefék; sámfák; ingtágító keretek; lókefék; tisztító rongyok;

porcelán díszek (porcelánáruk); söröskorsók; polírozók (nem elektromos készülékek); viaszos polírozó

készülékek cipőkhöz (nem elektromos); vajtartó búrák; nem elektromos gyorsfőző edények; enyves fazekak;
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tojástartók; kosarak háztartási célra; ivókürtök; cipőkanalak; kozmetikai eszközök; pamut hulladékok

takarításhoz; tésztavágók; akváriumfedők; nyakkendőprések; vályúk állatoknak; rosták (háztartási eszközök);

kristályok (üvegáru); valamennyi kancsó; keverő kanál (konyhai eszközök); főzőedény készletek; konyhai

tárolók; fogpiszkálók; tálak; demizsonok; pumpák eldugult lefolyók tisztítására; smink eltávolítására szolgáló

készülékek, nem elektromos; bontófésűk; fogkefék; elektromos fogkefék; nem elektromos portalanító készülékek;

nem elektromos szagtalanító készülékek személyes használatra; alátétek nem papírból és textilből;

vasalóállványok; tálalátétek (asztali edények); fém dobozok papírtörülközők adagolásához; szájzuhanyok; tálak;

sámfák; tortavágók (konyhai eszközök); háztartási keverők, nem elektromos; porcelán vagy üveg jelzőtáblák;

tölcsérek; fűszertartók; porrongyok (törlőruhák); gyertyakoppantók; textil tároló dobozok; állatfésűk; fajanszok;

fazék fedélrögzítők; nem elektromos ostyasütők; figurák (szobrocskák) porcelánból, terrakottából vagy üvegből;

fogselyem; nem elektromos kávéfilterek; háztartási szűrők; palackok; virág- és növényállványok (virágok

elrendezésére); sámfák; kézi habverők, nem elektromos háztartási célra; olajsütők, nem elektromos; sajttál búrák;

súrolókefék; kompótos tálka; háztartási füstelszívók; csajkák; evőcsészék; polírozó kesztyűk; háztartási célú

kesztyűk; sütőformák; nem elektromos gofri sütők; jégvödrök; lemezüveg (nyersanyag); hordozható hűtők, nem

elektromos; kelyhek; papír- vagy műanyag poharak; ivóüvegek utazók számára; grillek (főzőeszközök);

grillállványok; kátránykenő kefék hosszú nyéllel; fedeles kupák; asztali olajtartók; termoszok; kertészkesztyűk;

tálak gyapjúhulladék takarításhoz; tej kifutását megakadályozó betét; szórófejek öntözőcsőhöz; serpenyők;

zöldséges tálak; lúgos dézsák; ruhaszárítók; likőrös készletek; alomtálcák házi kedvenceknek; spicckanalak

konyhai használatra; majolika; etetőedények állatoknak; főzőedények; nem elektromos kukták; kézi keverők

(shakerek); háztartási szivacsok; menükártyák; porolók; üvegmozaikok, nem építési célú; légycsapók;

öntőformák (háztartási eszközök); jégkocka formák; sütőformák; kézi működtetésű malmok házi használatra;

tisztítókóc; kézi működtetésű tisztító eszközök; műtojások; kézzel működtetett tészta gépek; madárgyűrűk;

madárfürdők; madárkalitkák; körömkefék; opálüveg; palacknyitók; kesztyű tágítók; acélgyapot takarításhoz;

kenyérkosarak; nadrág tágítók; toalettpapír-tartók; párologtatók; sziták; csiszolószivacsok a bőr tisztításához,

szarvasbőr tisztításhoz; fésűk; elektromos fésűk; fésűtartók; lapátkák háztartási használatra; nem elektromos

kávéfőzők; cipőkanalak; rovarcsapdák; ruhacsipeszek; pipetták (borkóstolós csészék); piknik készletek

(edények); konyhai vágódeszkák; mosódeszkák; kenyérvágó deszkák; vasalódeszka borítók; virág- és

növényállványok (virágok elrendezéséhez); háztartási tálcák; papírtálcák háztartási célra; edények; étel búrák;

papírtányérok; portörlő tollseprűk; cukrászati nyomózsákok; olajsütők; cserépedények; sörték kefékhez; kézi

működtetésű borsőrlők; borstartók; polírozó fényesítő anyagok kivéve papír és kő készítmények; polírozó

készülékek és gépek háztartási célra, nem elektromos, bőr fényesítéshez; öntözőfejek locsolókannákhoz;

disznósörte kefék; porcelánáruk; borotvapamacs tartók; asztali késbak; fogpiszkálótartók; szivacstartók;

toalettpapír-tartók; törülközőtartók és gyűrűk; kaspók nem papírból; fazekasáruk; edények; fazekak;

virágcserepek; fazékfedők; éjjeliedények; szemeteskukák; púderpamacsok; kompakt púderek; fokhagyma-prések

(konyhai eszközök); nem elektromos gyümölcsprések háztartási célokra; nadrágprések; parfümszórók; jeges

vödrök; morzsatálcák; háztartási reszelők; patkányfogók; ivóedények; hőszigetelt tartályok; tartályok és

konténerek tisztítására szolgáló kefék; fém súrolópárnák; hűtőpalackok; hőcserélő folyadékokat tartalmazó

ételhűtők háztartási célokra; vasalódeszkák; vasalóállványok; sodrófák; nyújtófák; izotermikus táskák; saláta

tálak; sószórók; szappantartó dobozok; szappanadagolók; szappantartók; vödrök; ruhaszárítók; szárítók; vödrök;

öntözők; permetezők virágok és növények öntözéséhez; étkészletek; fémtartályok papírtörülközők adagolásához;

szalvétatartók; szalvétagyűrűk; olvasztott kvarc (félkész termék) nem építkezéshez; kvarcüvegrostok nem

textilipart használatra; szifonok szénsavas vízhez; állatsörték (kefeáruk); fémedények fagylaltok és jeges italok

készítéséhez; csészealjak; cipőkanalak; kaptafák; leveses tálak; szemöldök kefék; egérfogók; spatulák (konyhai

eszközök); szobrocskák porcelánból, terrakottából vagy üvegből; nippek porcelánból, terrakottából vagy üvegből;

cukortartók; asztaldíszek; sziták (háztartási eszközök); háztartási hamurosták; súroló párnák; konyhai célú

csiszolópárnák; szőnyegporolók (kéziszerszámok); tortalapátok; beltéri terráriumok (növénytermesztés); beltéri

terráriumok (akváriumok); teásdobozok; teatojás; mindenféle teaszűrők; teás készletek; teáskannák; dugóhúzók;

cipőgombolók; malacperselyek nem fémből; toalett kefék; toalett szivacsok; piperetáskák; toalett eszközök;
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tisztító rongyok; urnák; konyhai eszközök; főző eszközök, nem elektromos; háztartási eszközök; étkészletek

kések, villák és kanalak kivételével; parfümszórók; vázák; éjjeliedények; üveg beépített vékony elektromos

vezetékekkel; nyers vagy félig megmunkált üveg, kivéve építőanyag; zománcozott üveg; üvegszál nem

szigeteléshez vagy textilipari felhasználásra; üvegrost fonal nem textilipari célra; üveggyapot nem szigeteléshez;

festett üvegáru; üvegek (tárolóedények); üvegpoharak; lámpaüvegek; opálüvegek; italkiöntők. ruha tágítók;

 pipetták (borkóstoláshoz); üveg járműablakokhoz (félkész termékek); baromfi gyűrűk; kalitkák.

 ( 111 )  227.283

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01519

 ( 220 )  2018.05.17.

 ( 732 )  Albeon Invest Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalami és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  JOG A KREATIVITÁS SZOLGÁLATÁBAN

 ( 511 )  35    Adatbányászati szolgáltatások; adatkutatás számítógépes fájlokban; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; innovációval

kapcsolatos tanácsadás; iparjogvédelmi tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; jogi tevékenységekkel

kapcsolatos irodai munkák; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; márkaépítési tanácsadás; stratégiai tanácsadás;

stratégiai tanácsadás a szellemitulajdon-védelem területén; szabadalmi ügyvivői tevékenységekkel kapcsolatos

irodai munkák; szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos irodai munkák; üzleti információk

szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatban; üzleti tájékoztatás, információnyújtás a szellemitulajdon-védelem

 területén; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás a szellemitulajdon-védelem területén.

 41    Fordítás és tolmácsolás; mentorálás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos oktatási tevékenység; szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos

nyomtatványok és elektronikus adathordozók kiadása; szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos szemináriumok,

 előadások, képzések, rendezvények szervezése.

 45    Alternatív vitarendezéssel kapcsolatos szolgáltatások a szellemi tulajdon és a domain nevek területén;

bírósági perekkel kapcsolatos szolgáltatások; cégnévvel és márkákkal kapcsolatos kutatási szolgáltatások; domain

nevek védelmével kapcsolatos szolgáltatások; európai szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; európai védjegy és

design ügyvivői szolgáltatások; iparjogvédelmi szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti

szolgáltatások; jogi információk nyújtása; jogi szolgáltatások; jogi szolgáltatások a szellemi tulajdoni oltalmi

formák hasznosításával és értékesítésével kapcsolatban; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával

kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás; képviselet jogvitákban; magyar szabadalmi ügyvivői

szolgáltatások; mediációs szolgáltatások a szellemitulajdon-védelem területén; szabadalmi ügyvivői

szolgáltatások; szellemi tulajdoni oltalmi formákkal kapcsolatos figyelő szolgáltatások; szellemi tulajdoni oltalmi

formákkal kapcsolatos képviseleti szolgáltatások, ideértve a tanácsadást, ügyintézést, nyilvántartást,valamint a

hatóságok és bíróságok előtti eljárásokban végzett képviseleti tevékenységet; szellemi tulajdonnal kapcsolatos

jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonnal kapcsolatos kutatási szolgáltatások; szellemi tulajdonra vonatkozó jogok

érvényesítésével kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdon nyilvántartásával

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  227.289

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01529

 ( 220 )  2018.05.17.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek online játékok és szerencsejátékok üzemeltetéséhez; számítógépes játékszoftverek

 online interaktív játékokhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  227.290

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01530

 ( 220 )  2018.05.17.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Lilla Magda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek online játékok és szerencsejátékok üzemeltetéséhez; számítógépes játékszoftverek

 online interaktív játékokhoz.

  35    Reklámozás; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  227.295

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 02573

 ( 220 )  2018.09.05.

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

 ( 541 )  PREDITY

 ( 511 )  5    Diagnosztikai készítmények, biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra.

 10    Gyógyászati készülékek és eszközök, diagnosztikai eszközök gyógyászati használatra, vérvizsgáló

 készülékek, elemzőkészülékek gyógyászati használatra.

  42    Tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai, terápiás

 szolgáltatások.

 ( 111 )  227.296

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 02299

 ( 220 )  2018.07.31.

 ( 732 )  BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)

 ( 300 )  184472243 2018.07.26. FR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BISCOVERCARD

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek(herbicidek).

 ( 111 )  227.297

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 02298

 ( 220 )  2018.07.31.

 ( 732 )  BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)

 ( 300 )  184472234 2018.07.26. FR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BISCOVER

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek(herbicidek).

 ( 111 )  227.299

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01357

 ( 220 )  2018.04.27.

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FEMIFLO

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények gombás fertőzések kezelésére.

 ( 111 )  227.304

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01225

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 )  Little Caesar Enterprises, Inc., Detroit, Michigan (US)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal, szárnyas és vadhús; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; sajtok; saláták;

 főzőolajok; húsfeltétek, csirkehús feltétek, sajtfeltétek, gyümölcs feltétek és zöldség feltétek pizzákhoz.

 30    Pizzák, száraztészták, pizza tészta, szendvicsek, kiflik, zsemlék, briósok, molnárkák, snack ételek, sütőipari

termékek, sütemények, kekszek, kétszersültek, torták, lepények, gyümölcslepények, gyümölcskosárkák, gofrik,

fánkok; készételek; fagylaltok; liszt és más gabonakészítmények, kenyér, sütemények és cukrászkészítmények;

méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok és ízesítők, salsa és mártogatós szószok; fűszerek;

 jég és jégkrém; kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé.

 43    Éttermi szolgáltatások, kávéházi szolgáltatások, étkezdei szolgáltatások, gyorséttermi (snack bár)

 szolgáltatások, elvitelre kész ételek és italok szolgáltatása; vendéglátási (étel és ital) szolgáltatások.

 ( 111 )  227.305

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01220

 ( 220 )  2018.04.18.

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

 ( 541 )  AYOLA

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 5. szám, 2019.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M524



 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek, adathordozó berendezések.

 10    Hőmérők gyógyászati használatra, elemző készülékek gyógyászati használatra, diagnosztikai készülékek

 gyógyászati használatra, érzékelő készülékek egészségügyi használatra, ovulációt diagnosztizáló eszközök.

 44    Gyógyszerészeti tanácsadás; távgyógyászati szolgáltatások, megtermékenyítést elősegítő szolgáltatások,

 orvosi szolgáltatások az emberi test állapotának diagnózisához.

 ( 111 )  227.322

 ( 151 )  2019.02.28.

 ( 210 )  M 18 01248

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár

 (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DCM Inzulin Pen Tok

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos és mechanikus); adatfeldolgozó készülékek,

berendezések; adatfeldolgozó programok; elektronikus adatbázisok; adatgyűjtő készülékek, eszközök;

 kommunikációs berendezések; mobil adatgyűjtők; számítógéphálózati és adatkommunikációs berendezések.

 44    Egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; betegek és orvosok által vezetett nyilvántartások

 online biztosítása a vércukorszint mérésekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  227.323

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 03291

 ( 220 )  2015.12.29.

 ( 732 )  SaCHiKo, Kaliningradskaya obl., Bagrationovsk (RU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohányzási cikkek; öngyújtók dohányosoknak; dohányzacskók; gyufásdobozok; szivarszipkák;

cigarettaszipkák; hamutartók/-tálcák; cigaretták; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati

használatra; elektromos cigaretták; szivarkák [cigarillók]; szivarok; dohánytartó edények; gyufák; dohány; bagó;

 tubák; tubákos szelencék; pipák.

 ( 111 )  227.324

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 01574

 ( 220 )  2018.05.24.

 ( 732 )  Major Edina Brigitta, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  dr. Wágnerné dr. Tisza Krisztina, Hajdúböszörmény

 ( 541 )  hello baby photography

 ( 511 )   41    Fényképészeti szolgáltatás.

 ( 111 )  227.326
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 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01970

 ( 220 )  2018.06.27.

 ( 732 )  Trimera Sports Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Testnevelési- és sportcikkekkel, felszerelésekkel, ruházati termékekkel kapcsolatos online, kis- és

 nagykereskedelem; sportoláshoz használható elektronikai eszközök online, kis- és nagykereskedelme.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; sporttevékenységek; sportszolgáltatások; sportesemények és

sportversenyek szervezése, megrendezése; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;

 kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés.

 ( 111 )  227.327

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 01979

 ( 220 )  2018.06.27.

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. M. Nagy Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; tv programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezetéknélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes videó streaming

[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming [egyidejű vagy azonnali

adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a
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számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások, videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  227.328

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01980

 ( 220 )  2018.06.27.

 ( 732 )  Senit Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáló készülékek és berendezések; interkommunikációs berendezések, készülékek; világító jelek; automatikus

időkapcsolók; barométerek; betörésgátló riasztókészülékek; hangriasztók; hő- és nedvességmérők; hőmérők nem

gyógyászati használatra; hőmérsékletszabályozó készülékek; interkommunikációs berendezések, készülékek;

levegő elemzésére szolgáló készülékek; nyomásjelzők; nyomásmérő eszközök; riasztók; vízmérők, hidrométerek;

jelzőcsengők; távadók, transzmitterek [távközlés]; adatfeldolgozó készülékek, berendezések; számítógépek;

számítógépes programok, rögzített; csengők [figyelmeztető berendezések]; világító vagy mechanikai jelzések;

időregisztráló készülékek; távadók, transzmitterek [távközlés]; világító jeladók; operációs rendszer programok

számítógépekhez, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépes programok, rögzített; csatolók

[adatfeldolgozó berendezés]; számítógép interfészek; monitorok [számítógép hardver]; monitorok [számítógép

programok]; mikroprocesszorok; optikai adathordozók, optikai lemezek; optikai karakterleolvasók; központi

feldolgozó egységek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; elektronikus naplók; videokamerák; chipkártyák

[integrált áramkörös kártyák]; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; laptop számítógépek;

számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes hardver; digitális jelek; elektronikus interaktív

 táblák; interaktív érintőképernyős terminálok; audio interfészek; digitális jelek.

  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, szellőztető-, vízszolgáltató berendezések.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; üzenetek küldése; üzenetek és képek továbbítása számítógép

 segítségével; elektronikus levelezés; digitális fájlok továbbítása.
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 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tanácsadás számítástechnikai hardver és

szoftver tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatban; számítógépes rendszerek távfelügyelete; számítógépes

rendszerek tervezése; számítástechnikai hardver és szoftver karbantartás; számítástechnikai hardver és szoftver

 telepítés.

 45    Biztonsági szolgáltatások; biztonságtechnikai alkalmazások és rendszerek tervezése és fejlesztése;

biztonságtechnikai rendszerek kiépítése; kockázat elemzés biztonsági szolgáltatásokkal és rendszerekkel

 kapcsolatban; tanácsadás biztonsági szolgáltatásokkal és rendszerekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  227.329

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 02244

 ( 220 )  2018.07.25.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szenzációs négyes

 ( 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 )  227.330

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 02507

 ( 220 )  2018.08.28.

 ( 732 )  m-GEL Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég (fagyott víz).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  227.331

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02508

 ( 220 )  2018.08.28.

 ( 732 )  Pannon Porcelán Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Pannon Porcelán, a jövő hagyománya!

 ( 511 )   19    Kerámia és porcelán építőanyagok.

 21    Porcelánok és kerámiák; kerámia- és porcelándíszek; kerámia- és porcelándobozok; kerámia- és

porcelánszobrok; kerámia- és porcelán tojások; kerámia- és porcelán mellszobrok; kerámia- és porcelán

emléktáblák; kerámia- és porcelán dísztáblák; kerámia- és porcelán műtárgyak; szobrocskák kerámiából és

porcelánból; kerámiából és porcelánból készült díszszobrok; kerámia- és porcelánáruk díszítő célokra; kerámiából

és porcelánból készült díszes modellek; kerámiából és porcelánból készült díszes figurák; kerámiából és

porcelánból készült díszes szobrocskák; kerámiából és porcelánból készült információs táblák; művészeti tárgyak

kerámiából és porcelánból; kerámia és porcelán virágtartók; kerámia és porcelán díszcserepek; virágcserepek

kerámiából és porcelánból; kerámia és porcelán kávéskészletek; kerámia és porcelán tálcák; kerámia és porcelán

bögrék; dekoratív kerámia és porcelán; kerámia és porcelán dísztárgyak; kerámia és porcelán tortadíszek;

 kerámia- és porcelánpoháralátétek, csészealjak, porcelánból készült ékszerek; porcelánból készült hangfalak.

  42    Kerámia- és porcelántervezés.

 ( 111 )  227.332

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02102

 ( 220 )  2018.07.10.

 ( 732 )  Digitop Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.333

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02103

 ( 220 )  2018.07.10.

 ( 732 )  AQUARIUS-AQUA Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  HEGYESI ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.334

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02378

 ( 220 )  2018.08.08.

 ( 732 ) KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapest Déli Városkapu

 ( 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.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 5. szám, 2019.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M529



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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.335

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02379

 ( 220 )  2018.08.08.

 ( 732 ) KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Kodela Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapest South Gate

 ( 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.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.336

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02476

 ( 220 )  2018.08.23.

 ( 732 )  HUB ASSET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEO

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.337

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02202

 ( 220 )  2018.07.20.

 ( 732 )  Gáspár Róbert, Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.338

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02092
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 ( 220 )  2018.07.09.

 ( 732 )  dr. Dimény Imre, Mezőkövesd (HU)

 ( 541 )  bagee

 ( 511 )   16    Bevásárló szatyor, táska; bevásárló táskák műanyagból; papír bevásárlótáskák, szatyrok.

  18    Bevásárlótáskák; textil bevásárlótáskák; újrahasznosítható bevásárlótáskák; vászon bevásárlótáskák.

 35    Reklámanyagok kölcsönzése; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,áruminták) terjesztése; reklámanyagok

 terjesztése; reklámozás; reklámszövegek publikálása; szponzorok felkutatása.

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

 ( 111 )  227.339

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 02080

 ( 220 )  2018.07.06.

 ( 732 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, vitaminok, ásványi anyagok és nyomelemek; higiéniai termékek gyógyászati

célokra; táplálékkiegészítők; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és

anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitaminkészítmények ételkiegészítők

formájában; fertőtlenítőszerek; gyógyszeres fogkrémek és szirupok; herbateák és gyógynövénykivonatok orvosi

célokra; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati használatra,

melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás

ételkiegészítőként; gyógyszeres ételkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás ételkészítmények gyógyászati

használatra, melyeket instant élelmiszerként vagy önálló keverékként napi rendszerességgel használnak diétás

ételkiegészítőként és melyek tejporból vagy állati- vagy zöldségproteinből állnak és vitamint, ásványi anyagokat,

nyomelemeket vagy cukorkiegészítőt is tartalmaznak; proteinkészítmények vagy proteines ételek orvosi

használatra; vitaminnal és ásványi anyagokkal dúsított élelmiszerek koncentrátum formájában orvosi használatra

 táplálékkiegészítőként; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra, melyek ebbe az osztályba tartoznak.

 ( 111 )  227.340

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01683

 ( 220 )  2018.06.04.

 ( 732 )  Khiva Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cserép Edit, Budapest

 ( 541 )  Ginkovácsok

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  227.341

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01665

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Dencinger Dávid 50%, Gyöngyös (HU)

 Kárászi Balázs 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  Sport Kempo Hungarian Open

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

 ( 111 )  227.342

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 02089

 ( 220 )  2018.07.09.

 ( 732 )  FÁN GROUP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

  

( 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).

 ( 111 )  227.343

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 02079

 ( 220 )  2018.07.06.

 ( 732 )  Szitahegy Kft., Csopak (HU)

 ( 541 )  Szent Donát Borkúria

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.344

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02081

 ( 220 )  2018.07.08.

 ( 732 )  Pócz János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.345

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01666

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

 oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  227.346

 ( 151 )  2019.03.01.
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 ( 210 )  M 18 01401

 ( 220 )  2018.05.07.

 ( 732 )  Forum Irodaház Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Csetneki Attila, Budapest

 ( 541 )  Forum Kontroll

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek

felügyelete; biztonsági poggyászvizsgálat; biztonsági zárak kinyitása; domain nevek lajstromozása, regisztrálása

[jogi szolgáltatások]; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; eltűnt személyek felkutatása;

engedélyek jogi ügyintézése; fizikai biztonsági tanácsadás; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi

dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; személyi testőrszolgálat; szerzői jogok kezelése;

 társasági kísérő szolgáltatások; tűzjelző készülékek kölcsönzése; tűzoltás; tűzoltókészülékek kölcsönzése.

 ( 111 )  227.347

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 00842

 ( 220 )  2018.03.18.

 ( 732 )  Szennyai Anita, Cserszegtomaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok.

 ( 111 )  227.348

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01555

 ( 220 )  2018.05.22.

 ( 732 )  LG BRAHMAN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANAMÉ

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

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

 csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

(beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (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,
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fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szörpök és más készítmények italokhoz (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.349

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01388

 ( 220 )  2018.05.03.

 ( 732 )  Misszió a teljes értékű felnőttségért Alapítvány, Csömör (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Mentorálás [szellemi]; vallási összejövetelek szervezése; személyiségfejlesztő képző és önképző kurzusok

szervezése; kulturális programok, nyári tábor szervezése; ifjúsági-, női- és családkonferencia; divattal kapcsolatos

 információk.

 ( 111 )  227.350

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01145

 ( 220 )  2018.04.11.

 ( 732 )  Schiller Erika, Budapest (HU)

 ( 541 )  Jam Cafe

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  227.351

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01659

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Téglás István, Tatabánya (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  44    Masszázs; masszázs szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos masszázs szolgáltatás; frissítő

masszázs; egészségjavító masszázs; rekreációs maszázs; relaxációs masszázs; frissítő masszázs szolgáltatások;

 egészségjavító masszázs szolgáltatások; rekreációs masszázs szolgáltatások; relaxációs masszázs szolgáltatások.

 ( 111 )  227.352

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01653

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  7    Hőszivattyúk (gépalkatrészek).

 11    Energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk, hőpumpák; hőszivattyúk, hőpumpák; ablakra szerelhető

légkondicionáló egységek; ablakra szerelt légkondicionáló berendezések [ipari célokra]; elektromos

légkondicionálók; elektromos szűrők légkondicionáló berendezésekhez; elszívó berendezések

[szellőzőrendszerek vagy légkondicionálók]; fedelek, burák légkondicionáló berendezésekhez; fűtő, hűtő,

szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai); gépjármű HVAC rendszerek [fűtő, szellőztető és

légkondicionáló]; háztartási légkondicionáló berendezések részét képező elektromos ventilátorok; háztartási

légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek; hordozható légkondicionáló berendezések;

hordozható légkondicionálók; HVAC rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondicionáló]; ipari légkondicionáló

berendezések; járókerekek [légkondicionáló berendezések részei]; kombinált fűtő- és légkondicionáló

berendezések; központi légkondicionáló berendezések [ipari célokra]; központi típusú légkondicionáló

berendezések; légkondicionáló berendezések kereskedelmi használatra; légkondicionáló berendezések;

légkondicionáló berendezések hajókhoz; légkondicionáló berendezésekben használt ventilátorok; légkondicionáló

berendezések ipari használatra; légkondicionáló berendezések járművekben való használatra; légkondicionáló

berendezések szárazföldi járművekhez; légkondicionáló berendezések háztartási célokra; légkondicionáló

egységek lakásokba; légkondicionáló készülékek kereskedelmi használatra; légkondicionáló készülékekhez

használt párásító berendezések; légkondicionáló készülékek mezőgazdasági használatra; légkondicionáló

készülékek autókba; légkondicionáló panelek hűtőhelyiségekhez, hűtőkamrákhoz; légkondicionáló szűrők;

légkondicionáló ventilátorok; légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez; légszűrők légkondicionálókhoz;

párologtatók, evaporátorok légkondicionálókhoz; szelepek légkondicionálókhoz; szellőző [légkondicionáló]

készülékek járművekhez; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szobai légkondicionálók; szűrők

légkondicionáló berendezésekhez; szűrők légkondicionálókhoz; ventilátorok [légkondicionáló berendezések

 alkatrészei]; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; ventilátorok légkondicionáló berendezésekhez.

 ( 111 )  227.353

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 00932

 ( 220 )  2017.08.16.

 ( 732 )  Szabó András Viktor, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  YOUR COMPETENCE IS OUR MISSION

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; fordítás és

 tolmácsolás; oktatás, szórakozás és sport.

 42    Tervezési szolgáltatások; információtechnológiai [IT]szolgáltatások; tudományos és technológiai

 szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 ( 111 )  227.354

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 00382

 ( 220 )  2018.02.07.

 ( 732 )  Brand Gardener Szolgáltató Kft., Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Borotvaszappan; bőrápoló kozmetikumok; dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy

állatoknak; hajápoló folyadékok; izzadásgátló piperecikkek; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények
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borotválkozáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai,

szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; krémek bőrökhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények

 [kozmetikumok]; samponok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szappan (1); szappan (2).

 ( 111 )  227.355

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 00036

 ( 220 )  2018.01.08.

 ( 732 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching (tréning); konferenciák szervezése és lebonyolítása; mentorálás; vállalkozói kompetencia

 fejlesztés; vállalkozás fejlesztés, oktatás nemzetköziesítése.

  42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenység; platform-mint-szolgáltatás (PaaS).

 ( 111 )  227.356

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 00037

 ( 220 )  2018.01.08.

 ( 732 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése (oktatás); vállalkozói kompetencia fejlesztés; vállalkozás fejlesztése, oktatás

 nemzetköziesítése.

 ( 111 )  227.357

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01652

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

 ( 541 )  TECHNIK SANITERY

 ( 511 )  11    Fürdőszoba felszerelések egészségügyi célokra [szaniteráruk]; fürdőszoba felszerelések vízellátási célokra;

fürdőszoba melegítők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai berendezések; fürdőszobai csapok; fürdőszobai

melegítők; fürdőszobai mosdók; fürdőszobai mosdókagylók; fürdőszobai mosdókagylók [szaniter berendezések

részei]; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok;

talapzatos fürdőszobai mosdókagylók; talapzatos fürdőszobai mosdók; vízforralók, autogejzírek és fürdőszobai

 melegítők; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra.

 20    Elemes fürdőszoba bútorok; fürdőszoba szekrények; fürdőszobabútorok; fürdőszobai berendezések bútorok

formájában; fürdőszobai székek; fürdőszobai szekrények; fürdőszobai tükrök; fürdőszobaszekrények;
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mosdókagylóval egybeépített fürdőszobaszekrények; mosdóval egybeépített fürdőszobaszekrények; műanyag

 fürdőszobabútorok; nem fém fürdőszobai akasztók.

 ( 111 )  227.358

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01654

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  CU IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Xlexum IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés kis- és nagykereskedelme; fa-, építőanyag-, szaniteráru kis- és

nagykereskedelme; vasáru-, festék- és üvegáru kis- és nagykereskedelme; kazán készülékek kis- és

nagykereskedelme; fürdőszobai szaniterek kis- és nagykereskedelme; fürdőszobai szerelvények kis- és

nagykereskedelme; fürdőszobai bútorok kis- és nagykereskedelme; fürdőszobai eszközök kis- és

nagykereskedelme; szivattyúk kis- és nagykereskedelme; hőszivattyúk kis- és nagykereskedelme; búvárszivattyúk

kis- és nagykereskedelme; kerti öntöző szivattyúk kis- és nagykereskedelme; fűtési szivattyúk kis- és

nagykereskedelme; szennyvíz szivattyúk kis- és nagykereskedelme; konyhai szerelvények kis- és

nagykereskedelme; konyhai csaptelepek kis- és nagykereskedelme; konyhai mosogató csaptelepek kis- és

 nagykereskedelme; konyhai csaptelep szettek kis- és nagykereskedelme.

 37    Gáz- és villamosenergia-berendezések javítása és karbantartása; gáz- és vízvezetékek beszerelése;

vízvezeték-szerelés; vízvezetékek karbantartása; vízvezetékek beszerelése; vízvezeték szerelés, gáz és víz

bevezetése; vízvezeték rendszerek tisztítása; vízvezeték-rendszerek beszerelése; vízvezeték szerelés és üvegezés;

gáz- és vízvezetékek beszerelése; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások;

vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; fűtési rendszerek karbantartása és javítása;

fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; épületgépészeti szerelési

szolgáltatások; épületgépészeti karbantartási szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások;

villamos vezetékekkel kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések

üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések telepítése

és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek

karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása

vagy karbantartása; légkondicionáló rendszerek nyílásainak lezárásával kapcsolatos szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések javítása vagy

karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; tiszta

terekben használt légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések javításával

vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések

épületekbe való utólagos beszerelése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása.

 ( 111 )  227.359

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 01656

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Nagy Viktor, Mártély (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; elősütött pizzalapok; fagyasztott pizzák; friss pizzák; hűtött

pizzák; készételek pizzák formájában; készítmények pizza alapok előállításához; nyers pizzák; pizza; pizza

alapok; pizza keverékek; pizzaalapok; pizzafűszerek; pizzalapok; pizzaliszt; pizzaszószok; pizzatészták; szószok

 pizzára; tészta pizza készítéshez, pizzatészta; pita kenyér; szendvicsek; töltött tekercsek.

  39    Pizza kiszállítás; étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

 43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított

ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és

ital catering rendezvényekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel- és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és

italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil

teherautóból; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételek és italok biztosítása bisztrókban;

ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és

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

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása mozgó

büfékben; ételek és italok felszolgálása mozgó büfékocsikban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

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

éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési

szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások olasz ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások grill ételek biztosításával kapcsolatban; éttermi foglalások és ételek megrendelése; klub

szolgáltatások étel és ital biztosítására; olasz ételek készítése azonnali fogyasztásra; grill ételek készítése azonnali

fogyasztásra; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; bár szolgáltatások; bárok; bár- és éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  227.360

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02077

 ( 220 )  2018.07.09.

 ( 732 )  Bánusz Viktor, Pécsvárad (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

  40    Étel és ital kezelés.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 44    Táplálkozási tanácsadás; táplálkozási és étrendi tanácsadás; táplálkozási, tanácsadási és tájékoztatási

 szolgáltatások; súlycsökkentés, étrendtervezés és felügyelet.

 ( 111 )  227.361
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 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02082

 ( 220 )  2018.07.06.

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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 )  227.362

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02088

 ( 220 )  2018.07.09.

 ( 732 )  FENYVES DENT Egészségügyi és Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Kókay Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 )  APOLLO DENT

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; klinikák; orvosi rendelők szolgáltatásai.

 ( 111 )  227.363

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02344

 ( 220 )  2018.08.06.

 ( 732 )  MagOrganic Befektetési és Szolgáltató Kft., Tiszaszőlős (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Raktározás, tárolás, mezőgazdasági termények szárítása, tisztítása.

  44    Mezőgazdasági szolgáltatások, tanácsadás.

 ( 111 )  227.364

 ( 151 )  2019.03.01.

 ( 210 )  M 18 02475

 ( 220 )  2018.08.23.

 ( 732 )  HUB ASSET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.366

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 02073

 ( 220 )  2018.07.05.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 5. szám, 2019.03.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M539



 ( 732 )  Szabó Tamás, Perbál (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   19    Ajtók, ablakok, műemlék nyílászárók.

 ( 111 )  227.367

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 02074

 ( 220 )  2018.07.09.

 ( 732 )  Hoffmann Anikó, Kozármisleny (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, 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 (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  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 )  227.368

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 02075

 ( 220 )  2018.07.09.

 ( 732 )  Szőke István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Fűtéssel kapcsolatos látványeszközök; kandallók; biokandallók; elektromos kandallók; fatüzelést imitáló

 kandallók [háztartási]; széntüzelést imitáló kandallók [háztartási].

  19    Nem fém falak; nem fém falpanelek; falborítások nem fémből.

  27    Fal- és mennyezetborítások.

  44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  227.369

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 02133

 ( 220 )  2018.07.12.

 ( 732 )  Köves és Forcon Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  227.370
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 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 02831

 ( 220 )  2018.09.28.

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Antihisztamin allergiás, pszichiátriai és specifikus gyermekgyógyászati rendellenességek kezelésére,

valamint aneszteziológiában történő alkalmazásra, kivéve a reumás, fájdalomcsillapító és gyulladásgátló

 indikációkat.

 ( 111 )  227.372

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 01630

 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  György Péter Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.373

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 01753

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Hörömpő Ágnes, Monor (HU)

 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Fogyasztószerek [kozmetikumok], nem orvosi használatra; fogyasztó krémek; fogyasztó gélek.

5    Fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; diétás táplálékkiegészítők; diétás italok nem gyógyászati célokra;

fogyasztó tea nem orvosi használatra szálas és filteres kiszerelésben; étrend-kiegészítő italpor keverékek;

 fogyasztó italpor keverékek.

 35    Diétás készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  227.375

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 01759

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Moeraki Holding Vagyonkezelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mészáros Anna Márta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Iroda helyiségek bérbeadása; vagyonkezelés.

  37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  40    Energiatermelés.
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 42    Energiatakarékossági tanácsadás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések,

 földmérések; minőségellenőrzés; műszaki tervtanulmányok készítése.

 ( 111 )  227.376

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 17 03909

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Horváth György, Budapest (HU)

  

( 554 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek, kovácsolt acél, kovácsolt fémötvözetekből készült rózsák,

 dísztárgyak.

 40    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek, kovácsolt acél, kovácsolt fémötvözetekből készült rózsák,

 dísztárgyak gyártása harmadik fél részére.

 ( 111 )  227.377

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 00682

 ( 220 )  2018.03.05.

 ( 732 )  PVM Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rátky és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Top Dog Hotel

 ( 511 )  39    Helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazással kapcsolatban; kalauzoló szolgáltatás; kirándulások, túrák,

 társasutazások szervezése; parkolási szolgáltatások; sofőrszolgáltatás.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; partik tervezése

 (szórakoztatás).

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kantinok, büfék,

étkezdék; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése);

szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás; szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 (tárgyalótermek); vendéglátás.

 ( 111 )  227.378

 ( 151 )  2019.03.04.

 ( 210 )  M 18 01490

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 )  Kovács Attila, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Pécsről származó tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok

 (dzsemek), aszalt gyümölcsök.

 30    Pécsről származó lisztek és más gabonakészítmények, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények,

fagylaltok, cukor, méz, melaszszirup, élesztő, sütőporok, só, gabonakészítmények, gabonaszeletek, édes és sós
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aprósütemények, kekszek, chips [gabonakészítmény], csokoládé-bevonatú diófélék, karamellák [cukorkák],

 kekszek, rágcsálnivalók, marcipán.

  31    Pécsről származó magvak, diófélék, olajos magvak.

  39    Pécsről származó áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  227.379

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 01776

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  BSN Hungary Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 )  VIBLANCE

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  227.380

 ( 151 )  2019.03.05.

 ( 210 )  M 18 02047

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Hangvető Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Csocsek

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

 ( 111 )  227.381

 ( 151 )  2019.03.06.

 ( 210 )  M 18 02576

 ( 220 )  2018.09.04.

 ( 732 )  JANET LANKA (PVT) LTD, Colombo (LK)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; esszenciális olajok; smink készítmények; smink termékek; hajápoló készítmények;

hajápoló termékek; olajok fejmasszázshoz (nem gyógyhatású); hajbalzsam; fej balzsam (kozmetikai); hajkrémek;

fejkrémek; hajolaj permetek; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; samponok; hajpakolások; tartós

hajkezelések; nem gyógyhatású testápoló krémek; szépségápolási készítmények; szépségápolási termékek;

testápoló készítmények (nem gyógyhatású); testápoló termékek (nem gyógyhatású); testápoló olajspray-k;

bőrápoló kivonatok; arcápoló termékek (kozmetikai); kozmetikai szemzselék; nem gyógyhatású krémek

szemápoláshoz; szérumok kozmetikai alkalmazásra; arcradírok (kozmetikai); arclemosók; nem gyógyhatású
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antibakteriális arclemosók; bőrápoló készítmények (kozmetikai); bőrápoló termékek (kozmetikai); arcmaszkok

(kozmetikai); tisztító maszkok; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású masszázsolajak;

aromaterápiás olajok; tisztító olajok, habok, zselék, folyadékok és oldatok; bőrápoló és bőrtisztító hámlasztók;

nem gyógyhatású fürdőzselék; tusolózselék; termékek fürdéshez, nem gyógyhatású; készítmények tusoláshoz;

testradírok; radírok (készítmények), nem gyógyászati célra; testápolók (nem gyógyászati célra); hidratáló

folyadékok (kozmetikai); bőrápoló balzsamok (nem gyógyhatású); nem gyógyhatású ajakbalzsam; kézápoló

készítmények; kézkrémek; nem gyógyhatású lábbalzsamok, krémek és porok; lábáztatók; körömápoló gélek

(kozmetikai); körömápoló folyadékok (kozmetikai); körömápoló balzsamok; körömlakkok; körömerősítő oldatok

(kozmetikai); nem gyógyhatású körömápoló készítmények; illatszerek; rózsaolaj; tömjénrudak; kenőcsök,

 balzsamok (nem gyógyhatású); illatosított fa; illatosított zacskók, tasakok.

A rovat 177 darab közlést tartalmaz. 
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