
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  226.790

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01557

 ( 220 )  2018.05.22.

 ( 732 )  LG BRAHMAN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek (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).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (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).

 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  226.872

 ( 151 )  2019.01.03.

 ( 210 )  M 16 03824

 ( 220 )  2016.12.02.

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Spáhné dr. Szilágyi Éva, Budapest
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( 546 )

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

 ( 111 )  226.874

 ( 151 )  2019.01.07.

 ( 210 )  M 18 00636

 ( 220 )  2018.02.28.

 ( 732 )  Futureal Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARGO Properties NV

 ( 511 )  36    Ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantanácsadás;ingatlanügynökség; ingatlan

adminisztráció;ingatlantulajdon-kezelés; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; irodahelyiségek bérbeadása; ingatlan- és

 vagyonkezelési szolgáltatások; mind saját vagy közös tulajdonra vonatkoznak.

  37    Építés, építkezés és bontás; építési-bontási eszközök, berendezések és felszerelések bérbeadása.

 42    Tervezési szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés; tudományos és technológiai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  226.876

 ( 151 )  2019.01.07.

 ( 210 )  M 18 00637

 ( 220 )  2018.02.28.

 ( 732 )  Futureal Management Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARGO Properties

 ( 511 )  36    Ingatlantulajdon-kezelés; ingatlantanácsadás;ingatlanügynökség; ingatlan

adminisztárció;ingatlantulajdon-kezelés; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; irodahelyiségek bérbeadása; ingatlan- és

 vagyonkezelési szolgáltatások; mind saját vagy közös tulajdonra vonatkoznak.

  37    Építés, építkezés és bontás; építési-bontási eszközök, berendezések és felszerelések bérbeadása.

 42    Tervezési szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés; tudományos és technológiai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  226.977

 ( 151 )  2019.01.18.

 ( 210 )  M 17 00326

 ( 220 )  2017.01.31.

 ( 732 )  INNOVOFOODS Zrt., Szentes (HU)

 ( 740 )  Bálintné Törzsök Tímea, Csömör

  

( 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
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 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; sütőpor; só; mustár; ecet;

 fűszerek, mártások; fűszerek, jég (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  226.982

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 01234

 ( 220 )  2018.04.17.

 ( 732 )  Ingrid Hotels S.p.A., Milano MI (IT)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállodai szolgáltatások; ideiglenes lakószállások biztosítása; helyfoglalás szállodákban; bankett- és

 társasági célú létesítmények rendelkezésre bocsátása.

 ( 111 )  227.042

 ( 151 )  2019.02.12.

 ( 210 )  M 18 02789

 ( 220 )  2018.09.24.

 ( 732 )  BIOFARMA, SURESNES cedex (FR)

 ( 300 )  184484521 2018.09.20. FR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BLOCOVERCARD

 ( 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 )  227.105

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01548

 ( 220 )  2018.05.21.

 ( 732 )  Bunda Vendéglátó Betéti Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Csokonai leves

 ( 511 )  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; éttermi

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;

étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; kültéri étkeztetési

szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára;

étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára;

étkeztetés gyorsbüfékben; vendéglátás; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
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 ( 111 )  227.106

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01682

 ( 220 )  2018.06.04.

 ( 732 )  Schreiner Szabolcs Sándor, Dunavecse (HU)

 ( 541 )  Toldi

 ( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  227.107

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 02207

 ( 220 )  2018.07.23.

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

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

  16    Papír és karton; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével.

 ( 111 )  227.108

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01958

 ( 220 )  2018.06.26.

 ( 732 )  Dobránszky György, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  Villa Dobra

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

 ( 111 )  227.109

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01117

 ( 220 )  2018.04.10.

 ( 732 )  Mohácsi Andrea 50%, Szolnok (HU)

BRANDATTI Vezetőképző Szervezetfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 50%, Szolnok

 (HU)

 ( 541 )  PszichoStyling

 ( 511 ) 9    Audio felvételek; audiovizuális felvételek; elektronikus folyóiratok; elektronikus könyvek; felvételek

[hangfelvételek]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; hangoskönyvek; internetről elektronikus formában

letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; képzési kézikönyvek számítógépes

programok formájában; letölthető elektronikus brosúrák; letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus

jelentések; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok magazinok

formájában; letölthető elektronikus könyvek; letölthető filmek; letölthető hangfelvételek; letölthető képfájlok;
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letölthető kiadványok, publikációk; letölthető nyomtatható tervezőnaptárak és határidőnaptárak; letölthető

podcast-ok; letölthető tanfolyami anyagok; multi-média felvételek; podcastok; rögzített videók; számítógépes

 hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; videofelvételek; videofilmek.

 16    Levelező tanfolyamok nyomtatott anyagai; nyomtatott táblázatok; nyomtatott útmutatók oktatási

tevékenységekhez; oktatási kézikönyvek; oktató anyagok [kézikönyvek]; oktató kézikönyvek; tanítási és oktatási

anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; bőrkötésű naptárak, naplók; flyerek, röpcédulák; folyóiratok;

határidőnaplók; határidőnaplók, előjegyzési naptárak; határidőnaplók [nyomdaipari termékek]; hirdetési

kiadványok; hirdetőtáblák kartonból; hirdetőtáblák kartonpapírból; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírek,

közlemények [nyomtatott anyagok]; hírlevelek; jegyek; jegyzetfüzet tartók; jegyzetfüzetek, kézírásos naplók;

jelentések, beszámolók; kézikönyvek oktatási célokra; könyvek; magazin borítók; magazin mellékletek

újságokhoz; magazinok, revük [időszaki lapok]; motivációs kártyák; napi tervezőnaptárak; napilapok; naplók,

jegyzőkönyvek; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott brossúrák; nyomtatott diplomák; nyomtatott

előadások; nyomtatott emblémák; nyomtatott emblémák [lehúzóképek]; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott jelentések, beszámolók,

jegyzőkönyvek; nyomtatott kézikönyvek; nyomtatott kérdőívek; nyomtatott kutatási beszámolók; nyomtatott

naptárak; nyomtatott oklevelek; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott

publikációk; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott röplapok; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések;

nyomtatott szórólapok; nyomtatott tájékoztató lapok; nyomtatott tananyagok; nyomtatott tantervek; oktató jellegű

kiadványok; oktatókártyák; oktató kártyák; papír bemutatótáblák, reklámtáblák; papírból készült nyomtatott

reklámtáblák; papírból készült poszterek; papírból készült reklámtáblák; programfüzetek; prospektusok;

reklámbrosúrák; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok;

reklámkiadványok; reklámplakátok; számítógépes magazinok; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; személyi

szervezők, határidőnaplók; színezőkönyvek felnőtteknek; szórólapok; tájékoztató lapok; tájékoztató levelek;

 tanulmányi útmutatók; tervezők, naptárak [nyomtatványok]; újságok.

 35    Marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

marketing konzultációs szolgáltatások; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing

menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás; marketing-tanácsadás

és -szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketinggel kapcsolatos

szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti

tanácsadás; marketingtanácsadás a közösségi média területén; promóciós tevékenységekhez kapcsolódó

tanácsadás; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; segítségnyújtás az üzleti promóció terén; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti

marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció;

vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; a személyzet menedzselése és

foglalkoztatási szaktanácsadás; foglalkoztatási konzultáció, tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadás; foglalkoztatási

tanácsadó szolgáltatások; foglalkoztatási tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; humán erőforrásokkal

kapcsolatos konzultáció; humánerőforrás-menedzsment; karrier információs és tanácsadó szolgáltatások [kivéve

oktatási és képzési tanácsadás]; karriertervezési szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; konzultáció

személyzeti kérdésekben; munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások;

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

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

vezetés területén; üzleti munkaerő-toborzással kapcsolatos tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel

kapcsolatos szaktanácsadás a személyzeti menedzsment terén; a közszektor cégeinek üzletvezetéséhez

kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; cégek működtetéséhez kapcsolódó professzionális üzleti

szaktanácsadás; egészségklubok működtetésével kapcsolatos tanácsadás; egészségklubok üzletvezetésével

kapcsolatos tanácsadás; eladási módszerekkel és technikákkal kapcsolatos tanácsadás biztosítása; értékesítési

technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti
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tanácsadási szolgáltatások; fitneszklubok üzletvezetésével kapcsolatos tanácsadás; fizetésképtelenséghez

kapcsolódó üzleti szaktanácsadó szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás;

kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kereskedelmi társaság szervezésével vagy irányításával kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; menedzsment tanácsadás; professzionális

konzultációs szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban; segítségnyújtás üzletszervezéshez; segítségnyújtás

üzletvezetéshez; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói szolgáltatások;

tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; tanácsadás üzleti ügyekben; üzleti hatékonysággal kapcsolatos

tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó tanácsadás; üzleti konzultáció; üzleti konzultáció, a szállítás és

kézbesítés területén; üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti menedzsment támogatás biztosítása vállalkozás indításához más vállalkozások számára;

üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti menedzsmenttel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti stratégiai

konzultáció; üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti szaktanácsadás cégek számára; üzleti szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; üzleti tanácsadás

magánszemélyek számára; üzleti tanácsadás vállalatok egyesülésével kapcsolatban; üzleti tervezéshez kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel és üzletmenet folytonossággal kapcsolatos konzultáció; üzleti

tervezéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti tervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezési és

működtetési tanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési konzultációs

szolgáltatások; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos

tanácsadás; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel, többek között személyzeti menedzsmenttel kapcsolatos

konzultáció; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzletszervezéssel és

-vezetéssel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzlettervezési konzultáció;

üzletvezetéshez és -szervezéshez kapcsolódó támogatás és konzultáció; üzletvezetési és vállalatszervezési

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

tanácsadó szolgáltatások; üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül

is; üzletvezetési [menedzsment] szaktanácsadás; üzletvezetési szaktanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési

szaktanácsadás; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzletvezetési tanácsadás ipari

vállalatoknak; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos

üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos szaktanácsadás; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalatok szervezeti felépítéséhez kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; vállalkozások alapításával és

 működtetésével kapcsolatos konzultáció; vállalkozások struktúrájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 41    Előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves oktatási konferencia szervezése;

hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,

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

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

kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelmi, szakmai és üzleti

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra;

kiállítások szervezése oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos
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tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

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

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási

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

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

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

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

versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási

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

oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek

szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos

szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti

műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; összejövetelek lebonyolítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; rekreációs célú konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése;

rekreációs célú szemináriumok szervezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése;

szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; szórakoztatási

célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása;

szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;

szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók

szervezése és lebonyolítása; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; üzleti célú gyűlések,

szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek és

díjkiosztók rendezése; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése; versenyek szervezése az

interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy

szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése;

vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése; workshopok [képzés]

szervezése, lebonyolítása és rendezése; akadémiák [oktatás]; akadémiai, tudományos vizsgáztatási szolgáltatások;

alkalmazottak, dolgozók képzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; bemutatók szervezése képzési

célokra; bentlakásos képzések; bentlakásos tanfolyamok; beszédtechnikával kapcsolatos képzési szolgáltatások;

bodywork-terápia oktatás; coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; coaching [tréning];

csapatépítés (oktatás); diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási

tevékenységekben való részvételének megszervezése; divattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egyetemi oktatási

szolgáltatások; egyetemi szintű levelező kurzusok lebonyolítása; egyetemi szolgáltatások; egyetemi vagy

főiskolai oktatás; elemi oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); értékesítési ismeretekkel

kapcsolatos előadási szolgáltatások; értékesítési képzési szolgáltatások; értékesítési tréning; értékesítési

tréninggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; etikett

oktatás; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása;
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felkészítő szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok számára; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási

intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; felnőttoktatási szolgáltatások; felsőoktatási intézmények által

nyújtott oktatási szolgáltatások; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása; felsőoktatási szintű levelező kurzusok

lebonyolítása; felsőoktatási szolgáltatások; fitnesz edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzés

az interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz oktatás, útmutatás;

fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon;

fitnesz klub szolgáltatások; fitneszközpontok szolgáltatásai; fitneszoktatási szolgáltatások; foglalkoztatást célzó

oktatás; főiskolai szintű levelező kurzusok lebonyolítása; folyamatos képzés; folyamatos tanfolyamok szervezése;

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

kapcsolatos szolgáltatások; gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; gyermekek számára biztosított

oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása; időgazdálkodással kapcsolatos képzési

szemináriumok tartása; ifjúsági képzési programok szervezése; ifjúsági szakképzés; illemszabályokkal

kapcsolatos oktatás; írásos oktatóanyagok segítségével nyújtott képzések; iskolai szolgáltatások; jógaoktatás;

jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a

kommunikációs technológiák terén; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; képzés a tervezés területén; képzés az üzleti készségek területén; képzés és oktatás;

képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések biztosítása vállalkozások számára; képzések

szervezése; képzések tartása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési célú műhelyek; képzési lehetőségek

biztosítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési szolgáltatások a projekt

menedzsment területén; képzési szolgáltatások alkalmazottak számára; képzési szolgáltatások üzletvezetéssel

kapcsolatban; képzési tanácsadás; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok

számára; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; középiskolai

szintű tanfolyamok biztosítása; létesítmények biztosítása oktatáshoz; létesítmények biztosítása oktatási célokra;

levelező oktatás, távoktatás; levelező tanfolyamok; levelező tanfolyamok biztosítása; levelező tanfolyamok

lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációs képzés, tréning;

meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; menedzsment-előadásokon

kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; menedzsment

képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon kiosztott tananyagok

összeállítása; menedzsment-tanfolyamokon kiosztott tananyagok összeállítása; menedzsment-tanulmányokkal

kapcsolatos posztgraduális tanfolyamok; menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; menedzsmenttel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok; műhelyek lebonyolítása

[képzés]; műhelyek szervezése; munkavállalók képességfejlesztésének biztosítása; oktatás biztosítása; oktatás és

képzés biztosítása; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó

vizsgák szervezése; oktatási anyagok bérbeadása; oktatási anyagok bérlete; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási

anyagok kölcsönzése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók

rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés

kortárs személyiségekkel; oktatási célú műhelyek; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak

kiosztása; oktatási előadások szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási szolgáltatások;

oktatási események szervezése; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok

számára; oktatási műhelyfoglalkozások lebonyolítása az üzlet területén; oktatási programok szervezése; oktatási

szemináriumok; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai;

workshopok és szemináriumok rendezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások

egyetemi szintű tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel

kapcsolatban; oktatási szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási szolgáltatások levelező iskolák

formájában; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; oktatási

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

oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatások
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szervezése és lebonyolítása; oktató tanfolyamok tartása az üzleti menedzsmenttel kapcsolatban;

oktatótanfolyamok biztosítása fiatalok számára; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; online, nem letölthető

videók biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok

biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; pilates oktatás; posztgraduális szintű kurzusok biztosítása;

posztgraduális tanfolyamok; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; rúdtánc oktatás;

személyiségfejlesztő tréning; személyzeti képzés; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;

személyiségfejlesztő tanfolyamok; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok a reklámozáshoz,

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

biztosítása; tanfolyamok biztosítása általános menedzsment területén; tanfolyamok biztosítása személyes

időbeosztással kapcsolatban; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok

biztosítása; tervezéssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; továbbképzés; továbbképzési szemináriumok

szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az

 interneten; tréningek biztosítása.

 ( 111 )  227.113

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 02462

 ( 220 )  2018.08.22.

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

 (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  TXM

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.114

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 02463

 ( 220 )  2018.08.22.

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

 (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.115

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 02464

 ( 220 )  2018.08.22.

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

 (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  RKS

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.117
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 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 01807

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  MUSIC MERCHANT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pap Zsuzsa Georgina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek; mechanikus zongorák és tartozékaik; zenélő dobozok; elektromos és elektronikus hangszerek.

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

kereskedelmi vállalkozás működésében vagy vezetésében; különféle áruk egy helyre gyűjtése (kivéve ezek

szállítását) mások javára, hogy az ügyfelek kényelmesen megtekinthessék és megvásárolhassák ezeket az árukat;

ilyen szolgáltatásokat kiskereskedelmi üzletek, nagykereskedelmi egységek, elektronikus média útján,

 weboldalakon keresztül.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés.

 ( 111 )  227.120

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 01946

 ( 220 )  2018.06.25.

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

  

( 546 )

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

  41    Szakmai képzés.

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

 ( 111 )  227.121

 ( 151 )  2019.02.13.

 ( 210 )  M 18 02487

 ( 220 )  2018.08.27.

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

 ( 541 )  COSIM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.133

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 02522

 ( 220 )  2018.08.29.

 ( 732 )  Pharmacoidea Kft, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 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 )  227.135

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 02332

 ( 220 )  2018.08.03.

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

 ( 740 )  Engelbrecht Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapest Speakeasy Bar & Cafe

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  227.136

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 02402

 ( 220 )  2018.08.10.

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

  

( 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 )  227.138

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 02342

 ( 220 )  2018.08.06.

 ( 732 )  Athene IP Holding Ltd., Bermuda (BM)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ATHENE

 ( 511 )  36    Évjáradékokkal kapcsolatos szolgáltatások; járadékok kockázatelemzésével kapcsolatos szolgáltatások;

biztosítási szolgáltatások; életbiztosítások; befektetési egységhez kötött (unit linked) biztosítási szolgáltatások;

biztosításközvetítés; biztosítások kockázatelemzése; viszontbiztosítási szolgáltatások; évjáradéki és életbiztosítási

termékekhez kapcsolódó befektetési opciók biztosítása; évjáradékkal kapcsolatos termékek kibocsátása és

kezelése; számlák és befektetések kezelése és évjáradéki alapok befektetése és felosztása; felvilágosítás,

 tájékoztatásnyújtás és tanácsadás a fenti szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  227.139

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01712
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 ( 220 )  2018.06.05.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  Wine Navigator

 ( 511 )   33    Szőlőbor; habzóbor, pezsgő.

 ( 111 )  227.140

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 02330

 ( 220 )  2018.08.03.

 ( 732 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.154

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 01456

 ( 220 )  2018.05.11.

 ( 732 )  Csülök-Kolbász Kft, Földes (HU)

 ( 740 )  dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Éttermi ételszállítás.

 43    Éttermi szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; bár- és éttermi

 szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához.

 ( 111 )  227.166

 ( 151 )  2019.02.14.

 ( 210 )  M 18 00366

 ( 220 )  2018.02.06.

 ( 732 )  Hotel Carbona Zrt., Hévíz (HU)

 ( 740 )  Bálintfy & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Spa Residence Hévíz

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  227.169

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01692

 ( 220 )  2018.06.04.

 ( 732 )  Szekér & Haász Bt., Balatonszárszó (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások,

 azonnali fogyasztásra.

 ( 111 )  227.170

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01695

 ( 220 )  2018.06.04.

 ( 732 )  Index Middle East FZE, Umm Al Quwain (AE)

 ( 740 )  dr. Csaba Anita, Budapest

 ( 541 )  exworks

 ( 511 )   42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 111 )  227.171

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01705

 ( 220 )  2018.06.05.

 ( 732 )  Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Antal György, Gyöngyös

  

( 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.

 ( 111 )  227.172

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01706

 ( 220 )  2018.06.05.

 ( 732 )  Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Antal György, Gyöngyös

  

( 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.

 ( 111 )  227.173

 ( 151 )  2019.03.08.

 ( 210 )  M 18 01838

 ( 220 )  2018.06.13.

 ( 732 )  Simonné Gottlieb Ildikó Timea, Budapest (HU)
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 ( 541 )  BEAUTYFLOW-Női hormon torna

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

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

 ( 111 )  227.174

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01844

 ( 220 )  2018.06.14.

 ( 732 )  Pirner Alma, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási

 kézikönyvek.

 41    Képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; kozmetikai,

szépségápolási oktatás; oktatás műsorszóráson keresztül; oktatás, tanítás; oktatási anyagok terjesztése; oktatási

célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése;

oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú tévéműsorok

készítése; oktatási célú ünnepségek szervezése; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási,

szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatási tananyagok kiadása; oktatási tanfolyamok és vizsgák kidolgozása;

oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése;

online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; rúdtánc oktatás; spirituális, lelki

fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

oktatási és képzési szolgáltatások; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  227.175

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01961

 ( 220 )  2018.06.26.

 ( 732 )  QUINT Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Digitális valutákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; készpénz és valuta tranzakciók; külföldi valuta

váltásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; külföldi valutával kapcsolatos információs szolgáltatások; online

valósidejű valutakereskedelem; pénzváltás, valutaváltás; utazási csekkek és valuta utalványok kiadása; valuta

tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása; valuta vétele és eladása; valutaárfolyammal kapcsolatos swap

ügyletek; valutaárfolyamok előrejelzése; valutakereskedelem; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;

valutakereskedés; valutakezelés; valutaközvetítés; valutával kapcsolatos pénzügyi információs szolgáltatások;

valutával kapcsolatos szolgáltatások; valutával kapcsolatos ügynöki tevékenység; valutaváltás, pénzváltás;

valutaváltási árfolyamjegyzés; valutaváltási tranzakciók lebonyolítása mások megbízásából; valutaváltó iroda;

 valutaváltó szolgáltatások.

 ( 111 )  227.189

 ( 151 )  2019.03.12.

 ( 210 )  M 18 02115
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 ( 220 )  2018.07.11.

 ( 732 )  Wei Wei Qiang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

 26    Csipkék és hímzések, szalagok és zsinórok; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak, gombostűk és tűk;

 művirágok; hajdíszek; póthajak.

 ( 111 )  227.236

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 00361

 ( 220 )  2018.02.06.

 ( 732 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Járművek karbantartása és javítása.

  39    Szállítás; utazásszervezés.

 ( 111 )  227.242

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 00713

 ( 220 )  2018.03.07.

 ( 732 )  Roll-lamell Árnyékolástechnikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Csépány 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.

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

 berendezések.

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

 ( 111 )  227.248

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01118

 ( 220 )  2018.04.10.

 ( 732 )  Manó Könyvek Kiadó Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 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 )  227.249

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01119

 ( 220 )  2018.04.10.

 ( 732 )  ASP-Netkom Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Dániel ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.250

 ( 151 )  2019.02.15.

 ( 210 )  M 18 01120

 ( 220 )  2018.04.10.

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

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek számára és rajzeszközök;

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

 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 )  227.262

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01246

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 )  Bulya Sándor e.v., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIKEDRIVE

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.263

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01247

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár

 (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  Dr. Ádler Dóra, Budapest

 ( 541 )  DCM Inzulin Pen Gomb

 ( 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 )  227.264

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01249

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár

 (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DCM Kommunikációs Doboz

 ( 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 )  227.265

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01250

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 ) Di-Care Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csitár

 (Nógrádgárdony) (HU)

 ( 740 )  Ádler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DCM DiabManag

 ( 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 )  227.270

 ( 151 )  2019.02.18.
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 ( 210 )  M 18 01260

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 )  Haworth, Inc., Holland (US)

 ( 300 )  87-833,822 2018.03.14. US

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BOWI

 ( 511 )   20    Bútorok; irodai bútorok.

 ( 111 )  227.271

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01261

 ( 220 )  2018.04.19.

 ( 732 )  Nagy Zsuzsanna Krisztina, Kecskemét (HU)

 ( 541 )  AMINA-módszer

 ( 511 )   35    Üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  227.279

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01398

 ( 220 )  2018.05.07.

 ( 732 )  Farkas László 50%, Budapest (HU)

 Kaufmann Norbert 50%, Gyál (HU)

  

( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  227.286

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01524

 ( 220 )  2018.05.17.

 ( 732 )  rav Central Udvar Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 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 )  227.292

 ( 151 )  2019.03.08.

 ( 210 )  M 18 01662

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  NILS ID Korlátolt Felelősségű Társaság, Csömör (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing szolgáltatások; promóciós marketing; üzleti marketing szolgáltatások; marketing kampányok;

célzott marketing; digitális marketing; online reklám- és marketingszolgáltatások; marketingügynökségi

szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; marketing információk szolgáltatása; marketingstratégiák

kidolgozása és kivitelezése; reklámozási szolgáltatások; reklámügynökségi szolgáltatások; reklámozással

kapcsolatos információk szolgáltatása; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; vállalatok promóciója

[reklámozás]; online reklámozás; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámozási

és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklámozás előkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámozási szolgáltatások biztosítása adatbázisok útján; számítógépes adatbázisok kezelése és

összeállítása; számítógépes adatbázisban levő adatok összehasonlítása; információk számítógépes adatbázisokba

való rendezése; információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; információk összegyűjtése és

 bevitele számítógépes adatbázisokba; piackutatás számítógépes adatbázis segítségével.

 41    Szórakoztatás; filmgyártás; videoszórakoztatás; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások;

video formátumú szórakoztatás létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások,

nevezetesen multimédiás tartalom vagy információk szolgáltatása az interneten és (vagy) más kommunikációs

hálózatokon keresztül; digitális video-, audio- és multimédiás kiadói szolgáltatások; on-line digitális kiadói

 szolgáltatások.

 ( 111 )  227.298

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01358

 ( 220 )  2018.04.27.

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LAPIDEN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények szívelégtelenség vagy magas vérnyomás kezelésére.

 ( 111 )  227.300

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01356

 ( 220 )  2018.04.27.

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

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ASACTAL

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek kezelésére.

 ( 111 )  227.301

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01351

 ( 220 )  2018.04.25.

 ( 732 )  Motion Textil Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik.

 ( 111 )  227.302

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01350

 ( 220 )  2018.04.26.

 ( 732 )  Indesson Packaging Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  INDEPACK

 ( 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).

 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).

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.303

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01346

 ( 220 )  2018.04.26.

 ( 732 )  Rippel Ferenc, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Higiéniai készítmények, valamint alternatív gyógyászati termékek és eszközök kis- és nagykereskedelme.

 41    Coaching; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése; személyre szabott életmód tanácsadás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; masszázs; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

 tanácsadó szolgáltatások; kiropraktika.

 ( 111 )  227.307

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01626

 ( 220 )  2018.05.29.

 ( 732 )  Fontanus Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  28    Játékkártyák, játéklabdák, játszó labdák, játékok, játékszerek, labdák játékokhoz, parti kellékek, pumpák

játéklabdák felfújásához, versenylabdák, úszómedencék, bírói felszerelések, kapuk, játékkapuk, kapurögzítő

 pányvák, jegyzőkönyv játékhoz, pályafelfestés.

 41    Akadémiák, egészségklub szolgáltatások (egészség és fitness), éjszakai klubok, elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása, fényképészet, fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), játékfelszerelések kölcsönzése, játékkölcsönzés, könyvkiadás, oktatási

vizsgáztatás, sportlétesítmények üzemeltetése, sportpályák bérbeadása, szabadidős létesítmények üzemeltetése,

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, testnevelés, tornatanítás, versenyek szervezése (oktatás),

zeneszerzés, sportbírói képzés, jegyzőkönyvvezetői képzés, játékszabályzat, sportelméleti képzés, fizikai és

 mentális fejlesztő játékok, fejlesztő labdajátékok.

  42    Divattervezés, grafikai tervezés, ipari formatervezés, kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  227.308

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01487

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 )  Körúti Színház Közhasznú Nonprofit Kft., Diósd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Színházakkal kapcsolatos reklámozás és kereskedelmi tevékenységek.

 41    Szórakoztatás és kulturális tevékenységek; fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése;

 fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok rendezése.

 ( 111 )  227.309

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01489

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 )  Egerszegi Sport és Turizmus Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

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

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  227.310

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01494

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 ) CosMed Kozmetológiai és Diagnosztikai Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Sóskút

 (HU)

  
( 546 )

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

  41    Szakmai képzés.
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  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek és állatok részére.

 ( 111 )  227.312

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01623

 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  Phan Cong Thang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 111 )  227.314

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 00101

 ( 220 )  2018.01.15.

 ( 732 )  Boglárka Gyógytorna Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek.

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

 41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; fitnesz órák vezetése;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); könyvkiadás;

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

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások (fitnesz

edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás); videorögzítés.

 ( 111 )  227.315

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01348

 ( 220 )  2018.04.25.

 ( 732 )  Dr. Merényi Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havas-Sághy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SPID

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

 ( 111 )  227.316

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01495

 ( 220 )  2018.05.15.

 ( 732 )  Julius-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)
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 ( 740 )  Dr. Pataki Norbert András, Budapest II.

 ( 541 )  Powergeschirr

 ( 511 )  18    Övtáskák; táskák sportruházathoz; vízálló táskák; hordozótokok, táskák; hordozók állatoknak [táskák];

hámok állatoknak; hámok szerelvényei; ruhák állatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; nyakörvek házi

 kedvenceknek; pórázok kisállatoknak.

 ( 111 )  227.317

 ( 151 )  2019.02.18.

 ( 210 )  M 18 01620

 ( 220 )  2018.05.29.

 ( 732 )  Keleti Arthur, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése;

képzési célú kiállítások szervezése; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási

célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok

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

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

konferenciaszervezés; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú

kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése;

 oktatási célú kiállításszervezés.

 ( 111 )  227.382

 ( 151 )  2019.03.06.

 ( 210 )  M 18 02720

 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; teák; kakaó; kakaós termékek; cukor; cukorka (cukor); rizs; tápióka; növényi alapú kávépótlók; liszt;

lisztkeverékek; kenyér; friss péksütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; méz; szirupok és melasz; feldolgozott

gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; sütőpor; só, fűszerek és ízesítőszerek;

mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;

 csokoládé; kekszek [édes vagy sós]; müzliszeletek, energiaszeletek; müzli.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

merchandising szolgáltatások; árubemutatás; termékminták, áruminták terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 43    Étel- és italellátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering

szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek

 számára; étel- és italkészítés; kültéri étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  227.383

 ( 151 )  2019.03.06.
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 ( 210 )  M 18 02721

 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÉDES MACKÓ

 ( 511 )  30    Kávé; teák; kakaó; kakaós termékek; cukor; cukorka (cukor); rizs; tápióka; növényi alapú kávépótlók; liszt;

lisztkeverékek; kenyér; friss péksütemények; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; méz; szirupok és melasz; feldolgozott

gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; sütőpor; só, fűszerek és ízesítőszerek;

mustár; ecet; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi;

 csokoládé; kekszek [édes vagy sós]; müzliszeletek, energiaszeletek; müzli.

 35    Kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások;

merchandising szolgáltatások; árubemutatás; termékminták, áruminták terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 43    Étel- és italellátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering

szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek

 számára; étel- és italkészítés; kültéri étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  227.384

 ( 151 )  2019.03.06.

 ( 210 )  M 18 02311

 ( 220 )  2018.08.01.

 ( 732 )  Sága Foods Zrt., Sárvár (HU)

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

  

( 554 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak, más osztályba nem sorolt snack termékek,

 pástétomok.

  30    Szendvicsek; más osztályba nem sorolt snack termékek.

 ( 111 )  227.385

 ( 151 )  2019.03.06.

 ( 210 )  M 18 01650

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Rudi-Ker Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; kolbásztermékek; kolbászok; kolbászhús; főként húst

 tartalmazó készételek.

 30    Kötőanyagok kolbászhoz; friss kolbászos tekercsek; csípős kolbász és ketchup félbevágott kifliben; hot
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 dogok [szendvicsek].

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások, étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból.

 ( 111 )  227.386

 ( 151 )  2019.03.06.

 ( 210 )  M 18 01510

 ( 220 )  2018.05.17.

 ( 732 )  DOMEA Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kövér Mietta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Domea Mobili Italiani

 ( 511 )   20    Olaszországból származó bútorok, tükrök, keretek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.389

 ( 151 )  2019.03.08.

 ( 210 )  M 18 01627

 ( 220 )  2018.05.30.

 ( 732 )  Grabowski Kiadó Kft, Budapest (HU)

  

( 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 )  227.390

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02787

 ( 220 )  2018.09.22.

 ( 732 )  Walmark a.s., Třinec (CZ)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Marslakócskák PROimun

 ( 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.
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 ( 111 )  227.391

 ( 151 )  2019.03.11.

 ( 210 )  M 18 00198

 ( 220 )  2018.01.22.

 ( 732 )  Tokaji Szőlő- és Bortermelési Közösségi Infrastruktúra Központ Nonprofit Kft 50%, Tokaj (HU)

 Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa 50%, Tokaj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    A Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, szőlőmust és borecet.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  227.392

 ( 151 )  2019.03.11.

 ( 210 )  M 17 02644

 ( 220 )  2017.08.22.

 ( 732 )  Litkey és Társa Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  22    Vitorlák csónakokhoz, hajókhoz; vitorlák jachtokhoz; vitorlák katamaránokhoz; vitorlázat, vitorla kötélzet;

 vitorlák vitorlás szörfökhöz.

 ( 111 )  227.398

 ( 151 )  2019.03.13.

 ( 210 )  M 18 01752

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Egyházi Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Edzőtermi szolgáltatások; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; testedzési, testnevelési szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása;

testedzéssel kapcsolatos oktatás; csoportos edzés oktatása; személyes edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási
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szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon

keresztül; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és

kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás;

súlyzós edzés oktatása; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabad testsúlyos súlyzós edzéssel

kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edző képzés; szabad

testsúlyos személyi edző képzés; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; kettlebell

edzőtermi szolgáltatások; kettlebell testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell súlyzós edzéssel

kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; kettlebell

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; kettlebell testedzési, testnevelési szolgáltatások; kettlebell

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások

biztosítása; kettlebell testedzéssel kapcsolatos oktatás; kettlebell csoportos edzés oktatása; kettlebell személyes

edzés oktatása; kettlebell edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; kettlebell edzési utasítások és felszerelés

biztosítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; kettlebell egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; kettlebell erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; kettlebell erősítő és

kondicionáló edzés; kettlebell fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; kettlebell sportoktatás/edzés; kettlebell

sportoktatás, edzés és irányítás; kettlebell súlyzós edzés oktatása; kettlebell súlyzós edzéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; kettlebell személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; kettlebell testmozgásra, -edzésre

alkalmas létesítmények üzemeltetése; kettlebell személyi edző képzés; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos

workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése, rendezése és lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos táborok szervezése, rendezése és

lebonyolítása; szabad testsúlyos edzéssel kapcsolatos bemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell

edzéssel kapcsolatos workshopok szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése, rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos táborok szervezése,

 rendezése és lebonyolítása; kettlebell edzéssel kapcsolatos bemutatók szervezése, rendezése és lebonyolítása.

 44    Rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások

biztosítása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok

 kidolgozása.

 ( 111 )  227.400

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 00507

 ( 220 )  2018.02.17.

 ( 732 )  Petissimo Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Dr. Potoczky Iván, Paks

 ( 541 )  Petissimo - Kedvenceink kedvence

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; ortopédiai cikkek; sebészeti

 varratanyagok.

  31    Táplálékok és italok állatoknak.

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

 ( 111 )  227.401

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 01819

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  dr. Horváth-Tanka Enikő Linda, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Csaba Anita, Budapest

  
( 546 )

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

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

 tanácsadás.

 ( 111 )  227.402

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02084

 ( 220 )  2018.07.09.

 ( 732 )  HAJDÚHÚS 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari vagy háztartási

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

 klisék.

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  227.403

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02221

 ( 220 )  2018.07.24.

 ( 732 )  Árendás Bálint Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

 ( 541 )  Fitt4Fun

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

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.404

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02228

 ( 220 )  2018.07.24.

 ( 732 )  DOWNTOWN RAZOR Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BÁTKI Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   44    Fodrászat; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.

 ( 111 )  227.405

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02224

 ( 220 )  2018.07.24.

 ( 732 )  Szigeti Zoltán, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.406

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02225

 ( 220 )  2018.07.24.

 ( 732 )  Szigeti Zoltán, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.407

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02226

 ( 220 )  2018.07.24.

 ( 732 )  Szigeti Zoltán, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 ) 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).

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

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

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.408

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02606

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JAKUPCSEK plusz!

 ( 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).

  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 )  227.409

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02608

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll 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).

  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 )  227.411
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 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02219

 ( 220 )  2018.07.24.

 ( 732 )  Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erdős és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.412

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02220

 ( 220 )  2018.07.24.

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

 ( 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 )  227.413

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 01657

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Boros Kinga, Budaörs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Koszorúk élő virágokból; koszorúk élő virágokból díszítésként; koszorúk friss növényből; koszorúk friss

növényből díszítésként; koszorúk szárított virágokból; koszorúk szárított virágokból díszítésként; koszorúk asztali

díszítési célra; kopogtatók élő virágokból; kopogtatók élő virágokból díszítésként; kopogtatók friss növényből;

kopogtatók friss növényből díszítésként; kopogtatók szárított virágokból; kopogtatók szárított virágokból

díszítésként; szárított gyógynövényekből/fűszernövényekből készült koszorúk díszítésként; ünnepi díszek élő

virágokból; ünnepi díszek friss növényből; ünnepi díszek szárított virágokból; szárított növények díszítésre;

 természetes növényzet díszítéshez; szárított növények díszítési célokra.

 41    Lakberendezéssel kapcsolatos rendezvények szervezése és lebonyolítása; lakásdekorációval kapcsolatos

rendezvények szervezése és lebonyolítása; lakásdekorációval kapcsolatos kézműves workshopok szervezése,

rendezése és lebonyolítása; koszorúkészítéssel kapcsolatos kézműves workshopok szervezése, rendezése és

 lebonyolítása.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők];

 tervezési szolgáltatások lakberendezéssel kapcsolatban.
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 ( 111 )  227.415

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 01003

 ( 220 )  2018.03.29.

 ( 732 )  Komarova Jelena, Budapest (HU)

 ( 740 )  Polezsajev Jegor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halkonzerv, kaviár, tartósított, fagyasztott, szárított; kaviárpótló.

 ( 111 )  227.416

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 01004

 ( 220 )  2018.03.29.

 ( 732 )  Komarova Jelena, Budapest (HU)

 ( 740 )  Polezsajev Jegor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Halkonzerv, kaviár, fagyasztott, tartós szárított élelmiszer; kaviárpótló.

 ( 111 )  227.417

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02488

 ( 220 )  2018.08.27.

 ( 732 )  Nagykálló-TÉSZ Kft., Nagykálló (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Almalekvár, almapüré, almapép és alma gyümölcshús, almahéj, almamag alapú feldolgozott termékek.

  31    Alma, friss gyümölcs.

  33    Alkoholtartalmú italok, pálinka.

 ( 111 )  227.418

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02609

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  Horizont Global Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.

 19    Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek, építőkövek, épületek nem fémből,

falicsempék nem fémből, farostlemez építéshez, habarcs, járólapok, gerendák, keretek nem fémből, készházak,

mobil épületek, nem fém konzolok és oszlopok építéshez, padlóburkolatok, pallók, parketta, redőny, téglák,

 áthidalók és gerendák nem fémből, tetőfedő elemek, zsindelyek, spaletták.

 37    Építkezés; épületek, épületek részeivel és berendezéseivel kapcsolatos javítások; épületelemek és épület

belső és külső építőelemeinek, épületgépészeti berendezéseivel, szerelésével kapcsolatos szolgáltatások; építés;

építési tanácsadó szolgáltatások; épületszigetelés; tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás;

 műszaki szaktanácsadás.

 ( 111 )  227.419

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02610

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  Horizont Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.

 19    Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek, építőkövek, épületek nem fémből,

falicsempék nem fémből, farostlemez építéshez, habarcs, járólapok, gerendák, keretek nem fémből, készházak,

mobil épületek, nem fém konzolok és oszlopok építéshez, padlóburkolatok, pallók, parketta, redőny, téglák,

 áthidalók és gerendák nem fémből, tetőfedő elemek, zsindelyek, spaletták.

 37    Építkezés; épületek, épületek részeivel és berendezéseivel kapcsolatos javítások; épületelemek és épület

belső és külső építőelemeinek, épületgépészeti berendezéseivel, szerelésével kapcsolatos szolgáltatások; építés;

építési tanácsadó szolgáltatások; épületszigetelés; tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás;

 műszaki szaktanácsadás.

 ( 111 )  227.420

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 02754

 ( 220 )  2018.09.20.

 ( 732 )  Space Apps Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Gere Dávid, Budapest

 ( 541 )  BeeBox

 ( 511 )  9    Megfigyelő műszerek.

  42    Számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring].

 ( 111 )  227.423

 ( 151 )  2019.03.14.

 ( 210 )  M 18 01811

 ( 220 )  2018.06.13.
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 ( 732 )  REGIO Játékkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsányi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REGIO JÁTÉK, ahol minden nap gyereknap!

 ( 511 )   15    Hangszerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); játékfelszerelések bérbeadása; játékkölcsönzés;

mikrofilmezés; on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból; on-line nem letölthető videók biztosítása;

 sorsjátékok lebonyolítása; videoszalagok kölcsönzése.

 ( 111 )  227.425

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 01523

 ( 220 )  2018.05.16.

 ( 732 )  Ökosziget Szolgáltató Szövetkezet, Szigetmonostor (HU)

 ( 740 )  Nagy Richárd, Budapest

 ( 541 )  ökosziget

 ( 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).

 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).

 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).

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.426

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 00483
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 ( 220 )  2018.02.15.

 ( 732 )  Rébék-Nagy András 50%, Pécs (HU)

 Temesi Zsolt 50%, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; értékesítési promóciós szolgáltatások.

 36    Ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanokkal kapcsolatos

alkuszi szolgáltatások; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások;

 ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  227.427

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 02739

 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  BIOFARMA, SURESNES cedex (FR)

 ( 300 )  184483411 2018.09.17. FR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BLOCOVER

 ( 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 )  227.428

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 02600

 ( 220 )  2018.09.06.

 ( 732 )  M7 TAKARÉK Szövetkezet, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 )  M7 TAKARÉK Szövetkezet

 ( 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.429

 ( 151 )  2019.03.18.

 ( 210 )  M 18 00482

 ( 220 )  2018.02.15.

 ( 732 )  Fehér Szilveszter, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács Julianna, Budapest

 ( 541 )  PORTICON

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

 37    Építkezés; ablaktisztítás; ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; betörésvédelmi riasztórendszerek
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felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; buldózerek kölcsönzése; csiszolás; csiszolás habkővel;

csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; elektromos berendezések

üzembehelyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; építés; építési tanácsadó szolgáltatások;

építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása,

takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; fényképezőgépek javítása; filmvetítőgépek javítása és

karbantartása; gyárépítés; kábelfektetési szolgáltatások; konzultáció konstrukciókról; kőműves munkák; külső és

belső festés; lakkozás; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása; rozsdamentesítés; tapétázás; vakolás

 [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  227.466

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02989

 ( 220 )  2018.10.15.

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

 ( 541 )  SUPRASTIDEN

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  227.467

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02990

 ( 220 )  2018.10.15.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  227.468

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02991

 ( 220 )  2018.10.15.

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

 ( 541 )  SUPRASTIGEL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  227.469

 ( 151 )  2019.03.19.

 ( 210 )  M 18 02992

 ( 220 )  2018.10.15.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

A rovat 101 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 6. szám, 2019.03.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M658
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