
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 00496

 ( 220 ) 2018.02.16.

 ( 731 )  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 556 )

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

 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).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 00933

 ( 220 ) 2016.09.05.

 ( 731 )  DMK Baby GmbH, Bremen (DE)

 ( 300 )  Z.453162 2016.03.04. PL

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

 ( 541 ) piúlatte

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; diétás ételek, italok és készítmények

gyógyászati használatra; ételek és italok csecsemők és kisgyermekek részére; táplálék-kiegészítők emberi

 fogyasztásra.

  29    Fehérje, tojásfehérje és zsír alapú diétás készítmények nem gyógyászati használatra; tej; tejtermékek.

  30    Szénhidrát-alapú diétás készítmények nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 18 02205

 ( 220 ) 2018.07.21.

 ( 731 )  Balatoni Kör Egyesület, Badacsony (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   33    Balaton eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02206

 ( 220 ) 2018.07.21.

 ( 731 )  Balatoni Kör Egyesület, Badacsony (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )   33    Borok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 18 02393

 ( 220 ) 2018.08.09.

 ( 731 )  Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HAMM - Hazai Alapanyagok a Magyar Menzán

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég (fagyott víz) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02394

 ( 220 ) 2018.08.09.

 ( 731 )  Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02472

 ( 220 ) 2018.08.22.

 ( 731 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

 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).

  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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02565

 ( 220 ) 2018.09.04.

 ( 731 )  NH North Hungarian Windfarm Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Elektromos energia.

 6    Fémpóznák elektromos távvezetékekhez.

7    Vészhelyzeti energiaforrások és áramfejlesztő generátorok; váltakozó áramú áramfejlesztő generátorok;

váltakozó áramú áramfejlesztő generátorokból kialakított energia, elektromos és környezettechnológia célú gépek

 és berendezések.

9    Elektromos és elektrotechnikus berendezések, árammérők (áramerősség mérésére szolgáló műszerek);

kapcsolók; energiatermelő napkollektorok; áramhatárolók világító berendezésekhez; áram egyenirányítók;

vezetékek, elektromos; vezető sínek fényszórókhoz; áramkör kapcsolók; áramköri megszakítók; elektromos

veszteségjelzők; áramátalakítók, transzformátorok; kommutátorok; elektromos áram vezetésére, elosztására,

átalakítására, tárolására, szabályozására és/vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek, berendezések és műszerek;

elektromos áram vezetésére, elosztására, szabályozására és/vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek, berendezések
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 és mászerek elektromos és építési, kommunikációs és környezettechnológia céljára; elektromos mérőműszerek.

 35    Szerződések közvetítése energiaszolgáltatókkal; hirdetési- és reklámszolgáltatások; piackutatás;

közönségszolgálati szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; szerződések közvetítése többek között az

interneten keresztül; elektromos áram, termál hő, gáz vagy víz ellátásához kapcsolódó szolgáltatások;

költség/árelemzések összegyűjtése az energia területén; szélparkok szervezeti tervezése és szervezeti

konfigurálása; energia és üzemanyag beszerzés kábel hálózatokon vagy vezetékeken keresztül más vállalatok

számára; energia és üzemanyag szerződések közvetítése más vállalatok számára; üzletvezetéssel kapcsolatos

konzultáció harmadik felek részére az energiák előállítása, beszerzése, szállítása és felhasználása területén;

üzletvezetéssel kapcsolatos konzultáció szélturbinák optimalizálására; vállalatvezetés harmadik felek számára az

energia, gáz, víz és szennyvíz területén; üzleti tevékenységek menedzsmentje harmadik felek számára

szélturbinákkal kapcsolatosan; üzleti szerződések közvetítése harmadik felek vezetékhálózataihoz való hozzáférés

érdekében; kereskedelmi szolgáltatások végzése, energiaszállítás számlázása harmadik felek számára;

megrendelések átvétele, feldolgozása és teljesítése az energiaszállítás területén; költség/árelemzések összeállítása

az energia beszerzés és szállítás területén; statisztikák összeállítása az energia beszerzés és szállítás területén;

szerződések közvetítése szállítási kapacitásokról, szállítási szolgáltatások vezetékhálózat által, tárolási

kapacitások és gázstrukturálási szolgáltatások, az e-kereskedelem keretében is; üzleti tevékenységek

menedzsmentje harmadik felek számára elektromos és/vagy termálenergia, gáz vagy víz előállítását, továbbítását

vagy szállítását szolgáló üzemmel vagy berendezéssel kapcsolatban; energiaellátás számlázása harmadik felek

 számára; szélparkok szervezeti tervezése.

 36    Ingatlan; pénzügyi szolgáltatások nyújtása, pénzügyi befektetések intézése az energia beszerzés és ellátás

terén aktív vállalatokban; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki szolgáltatások az árucikk bizonylatokkal

és valutákkal történő kereskedés területén; építési projekt menedzser szolgáltatásai az építési projektek tervezése

 terén; szélparkok pénzügyi tervezése.

 37    Építés; építési projektmenedzser szolgáltatásai építési projektek kivitelezése terén; szélparkok kivitelezése;

berendezések, üzem és eszközök gondozása, karbantartása, üzembe helyezése, javítása és zavarmentesítése az

energia előállítás területein; villamosipari berendezések zavrmentesítése; villamosipari berendezések

zavarmentesítése az energia előállítás területén; földgáz, cseppfolyósított földgáz, olaj és elektromos energia

 szállítására szolgáló csővezeték/villamos vezeték hálózatok építése és karbantartása.

 39    A fogyasztók ellátása elektromos áram szállítással, energiaszolgáltatással, elektromos árammal

szélturbinákból; szállító vállalat logisztikai szolgáltatásai a szállítási ágazatban; elektromos energia szállítása

helyi hatóságok, magán háztartások, a kereskedelem és az ipar számára; kábel és csővezeték hálózatok

 (energiaszállító hálózatok) bérbe adása/vétele energiahordozók szállítására.

 40    Energiatermelés; energiatermelés szél, víz, olaj és földgáz révén; szennyezett talaj ártalmatlanítása

talajkezeléssel (konverzió); barnamezős területek ártalmatlanítása mindenfajta hulladék szelektív gyűjtésével,

égetésével, szétválogatásával és megsemmisítésével; vízipari intézkedések végrehajtása ivóvíz, ipari víz és

 szennyvíz kezelése, ivóvíz előállítás.

 42    Csővezetékek és csőhálózat műszaki projektfejlesztése a gáz, víz és hulladékvíz/szennyvíz területén;

műszaki szaktanácsadás az energia megtakarítás, környezetbarát és/vagy hatékony energiatermelés területén

fogyasztók és vállalatok számára; mérnöki szolgáltatások; műszaki számítások; kutatás az energiatermelés

területén; programok készítése adatfeldolgozáshoz az energia beszerzés, energiaellátás, energiatovábbítás és

energiaszállítás területét érintő programokra; erőművek műszaki projektfejlesztése; műszaki szaktanácsadás,

műszaki szakvélemények és műszaki számítások készítése az energiatermelés, beszerzés, szállítás és felhasználás

területén; műszaki szaktanácsadás erőművek optimalizálására; ipari üzemek műszaki monitorozása az energia,

gáz, víz és hulladékvíz/szennyvíz területén és hőtermelő üzemekből; szolgáltatások a tudomány és technológia

területén, valamint ehhez kapcsolódó kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos és műszaki elemzések

összeállítása a szélenergia felhasználásához; műszaki projektfejlesztés készülékek, üzemek és berendezések

gyártásához az energia, elektromos és környezettechnológia területén, valamint gépek, üzemek és berendezések

megépítéséhez; építési projektmenedzseri szolgáltatások építési projektek tervezése termén; szélparkok műszaki
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 tervezése.

  45    Kereskedés emissziós jog tanúsítványokkal.

 ( 210 ) M 18 02742

 ( 220 ) 2018.09.18.

 ( 731 )  Rarus s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 300 )  634-2018 2018.03.22. SK

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír; poszterek; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; írólapok, papírlapok; karton; kartoncsövek,

papírlemez csövek; dossziék [papíráruk]; csomagolópapír; írólap, írópapír; papír asztalterítők; zacskók

(borítékok, erszények) csomagolásra papírból vagy műanyagból; papír alátétek; papír- vagy kartondobozok;

csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; buborékfólia (műanyag)

csomagoláshoz; címkék papírból vagy kartonból; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához;

papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; csomagolóanyagok papírból

vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; papír csomagolás élelmiszerekhez [dobozok kivételével]; műanyag

csomagolás élelmiszerekhez [dobozok kivételével]; papírzsebkendők, papírtörlők; műanyagfóliák csomagolásra;

 papírszalvéták; papír alátétek.

 39    Fuvarozás; termékek csomagolása; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; üzenet kézbesítés; étel

 házhozszállítás; ételek kézbesítése (szállítás); áruszállítás.

 43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; bár szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek;

 kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 02968

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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.

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

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 ( 210 ) M 18 03001

 ( 220 ) 2018.10.16.

 ( 731 )  GNAT Ipari és Kereskedelmi Kft., Mogyoród (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémablakok, fémajtók és egyéb fémkeretes nyílászárók.

  24    Szúnyoghálók, szúnyoghálóval ellátott nyílászárók.

 ( 210 ) M 18 03002

 ( 220 ) 2018.10.16.

 ( 731 )  Győriványiné Demeter Edina, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Baba és gyermek kanalak, étkezővillák és étkezőkések kis-és nagykereskedelme; baba és gyermek kulacsok,

poharak, kiegészítők, uzsonnás táskák, termoszok, uzsonnás dobozok, tányérok, evőeszközök kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermek hátizsákok bőröndök, lábzsákok és hálózsákok kis- és nagykereskedelme;

baba- és gyermek textilek úgyis mint nyálkendők, ruházati termék, hálózsák, tárolók, játszószőnyegek kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermek lakberendezési tárgyak úgyis mint bútorok, tárolók, kiegészítők, párnák kis-

és nagykereskedelme; baba és gyermek öko termékek úgyis mint bambusz fogkefék, bambusz étkészletek,

vászontáskák kis- és nagykereskedelme; baba és gyermekjátékok úgyis mint plüss játékok, fejlesztő játékok,

rágókák, könyvek kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek utazási termékek úgyis mint nyakpárnák, utazási

kiegészítők, autós tárolók kis- és nagykereskedelme; baba, gyermek és felnőtteknek gyógynövényes, levendulás

termékek, plüssök kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek fürdőszobai termékek, kiegészítő termékek úgyis

mint tárolók, bilik, wc szűkítők, törülközők, szennyestartók, fogkefék kis- és nagykereskedelme; bio alapú

fejlesztő játékok, rágókák kis- és nagykereskedelme; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermekruhák - és ruhakiegészítők kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek

fajátékok kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek babakocsik kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek

sporteszközök, járművek kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek kiscipők, lábbelik kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermek hordozók kis-és nagykereskedelme (kiránduláshoz); baba és gyermek

ökopelenkák kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek ruházati termékek kis- és nagykereskedelme; baba és

gyermek lakberendezési tárgyak, kiegészítők, bútorok kis- és nagykereskedelme; baba és gyermekjátékok kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 03038

 ( 220 ) 2018.10.18.

 ( 731 )  Alienline Kft., Szeged (HU)
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 ( 541 ) alienline

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

 6    Nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek.

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.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok.

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

  38    Távközlés.

 45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi

szolgáltatások]; internetes domain-nevek bérbeadása; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; számítógépes

szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése; tűzjelző készülékek

 kölcsönzése.

 ( 210 ) M 18 03377

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  Bártfai Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, Tárnok (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 18 03378

 ( 220 ) 2018.11.13.

 ( 731 )  Bártfai Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, Tárnok (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

 ( 210 ) M 18 03407

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03408

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03409

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03410

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 10. szám, 2019.05.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1004



  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03411

 ( 220 ) 2018.11.15.

 ( 731 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03481

 ( 220 ) 2018.11.21.

 ( 731 )  Kamisa Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 18 03547

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Maxicorp Limited, St Peter Port, Guernsey (GB)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAD MAX

 ( 511 ) 9    Videojátékok televízió képernyővel vagy videomonitorral való használathoz; elektronikus szórakoztató

játékok; szoftverek; játékszoftverek; elektronikus játékok; audio felvételek; filmszínházi és fényképészeti filmek;

 napszemüvegek, CD-k.

 12    Gépkocsik; versenyzésre szolgáló járművek; motorkerékpárok; tehergépkocsik; motorosszánok; rakéta- és

 turbinaüzemű járművek; jég- és homokverseny járművek.

 14    Nemesfémek és ötvözeteik;nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy

 bevont díszek; ékszerek, drágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 16    Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; könyvek, fényképek

[nyomtatott], papír-írószer áruk; több, ceruzák; poszterek; naplók; naptárak, postai levelezőlapok; üdvözlőlapok,

 üdvözlőkártyák; nyomtatott kártyák.

 18    Bőrök és műbőrök; bőr irattartók; bútorhuzatok bőrből; műbőr kalapdobozok; bőr vállszíjak [hevederek];
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bőrlemezek; bőrruházat; bőrszíjak; bútorokhoz való bőr; poggyász; irattáskák; aktatáskák; öltönyök szállítására

alkalmas ruhazsákok, zipzáras védőburkolatok; kézitáskák; táskák, tokok, sportszatyrok, bőröndök, kofferek,

útitáskák; hátizsákok, hátitáskák, sporttáskák, tornazsákok, strandtáskák; málhazsákok, bevásárló táskák;

csekkönyv és útlevél borítók; bőr vállszíjak [hevederek]; női táska kemény falakkal és rekeszekkel szépítőszerek

tárolására; kártyatartók; kulcstartó tokok; bőr levéltárcák; satchel táskák; nyakkendő tokok; bankkártyatartók;

 pénztárcák, erszények, tárcák, levéltárcák; esernyők és napernyők; sétabotok, sétapálcák.

 21    Tálak, kosarak, edények, dobozok, tárolók; kertitörpék porcelánból; kertitörpék üvegből; kertitörpék

agyagból; szobrok porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; terrakottából készült szobrocskák;

ólomkristályból készült szobrocskák; díszdobozok üvegből; kristályok [üvegáruk]; gyűjthető dísztányérok;

emléktányérok; porcelándíszek; mellszobrok porcelánból, terrakottából vagy üvegből; cserépdobozok,

agyagdobozok; dobozok üvegből; porcelán dobozok; dísztányérok; porcelánok; festett üvegáru; járműmodellek

[dísztárgyak] porcelánból; járműmodellek [dísztárgyak] üvegből; járműmodellek [dísztárgyak] agyagból;

üvegáru; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; csészék; bögrék, korsók; üvegáru

italokhoz; fedeles kupák, fedeles fémkupák; vizespoharak, ivópoharak; szobrocskák; díszek, nippek; modellek;

tálcák; dekoratív tálak; dísztáblák; szalvétatartók; palacknyitók, elektromos és nem elektromos; dugóhúzók,

 elektromos és nem elektromos.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kesztyűk és kalapáruk.

 28    Játékok és játékszerek; versenyautós játékok; játékautók; méretarányos járműmodellek; játékkerékpárok;

 játék teherautók; járműmodell verseny készletek; általános játékkártyák.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások, személygépkocsi és kerékpár kölcsönzési szolgáltatások járművek,

gépkocsik, tehergépkocsik, kisteherautók, pick-upok, motorkerékpárok, kerékpárok, az előzőek alkatrészei és

 kiegészítői, hajók, robogók, szárazföldi, vízi vagy légi közlekedési eszközök árukkal kapcsolatban.

 41    Klubszolgáltatások; motorikus események, versenyek, rally-k szervezése; szórakoztatási szolgáltatások;

mozifilmek gyártása; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; közösségi média, rádiós és televíziós

szórakoztató szolgáltatások; könyv- és képesújság kiadás, megjelentetés; mozifilm- és videógyártás; kiállítások és

 versenyek rendezése.

 ( 210 ) M 18 03602

 ( 220 ) 2018.12.03.

 ( 731 )  Körös-Maros Biofarm Kft., Gyula (HU)

 ( 541 ) Elixbeer

 ( 511 )   32    Alkoholmentes sör és alkoholmentes gyümölcsös sör, árpabor (sör), malátasör, söralapú koktélok, sörök.

  33    Sör lepárlásával készült szeszesital.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 18 03609

 ( 220 ) 2018.12.04.

 ( 731 )  Hortobágyi Ágoston, Budapest (HU)

 ( 740 )  Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.
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 ( 210 ) M 18 03661

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03662

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 18 03664

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  Csiszár Gergő, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

 35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; hirdetési

felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

 online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 18 03665

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Nyilas Veronika, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; személyi edzőszolgáltatások [fitnesz edzés]; aerobik- és tánctermek

 [létesítmények]; jógaoktatás, edzőtermi szolgáltatások; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; masszázs; manikűr; pedikűr szolgáltatások;

kozmetikai szolgáltatások; táplálkozási tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási

 útmutatás.

  45    Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások].
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 ( 210 ) M 18 03666

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Gálik Klára Terézia, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; határidőnaplók; személyi szervezők, határidőnaplók; határidőnaplók [nyomdaipari

 termékek]; tanítási és oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti műhelyek és

 szemináriumok vezetése, szervezése, lebonyolítása; meditációs képzés, tréning; meditációs gyakorlatok tanítása.

 45    Lelki- és szellemi tanácsadás; stressz kezelésével és oldásával kapcsolatos tanácsadás; konzultáció

személyes kapcsolatok terén; személyre szabott személyiségfejlesztő szaktanácsadás; személyes támogatás egyéni

 és csoportos tanácsadás keretében.

 ( 210 ) M 18 03667

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Letenyeiné Mráz Márta, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

  29    Étkezési olajok és zsírok.

  32    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; palackozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03668

 ( 220 ) 2018.12.11.

 ( 731 )  Várhelyi Ágnes, Pécel (HU)

 Sári László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03669

 ( 220 ) 2018.12.10.

 ( 731 )  FEEDBECK DESIGN Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Festőképzés; festő- és díszítőtechnikák szemléltetése; festéssel, festészettel kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások; rajzoktatás; csapatépítés (oktatás); tanfolyamok, képzések.
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 ( 210 ) M 18 03694

 ( 220 ) 2018.12.12.

 ( 731 )  DL'1 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  László és Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DL'1

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03748

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Érkontroll Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Gyógyszerészeti konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések

kölcsönzése; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak, orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás,

orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi

rendelők, orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; plasztikai

 sebészet.

 ( 210 ) M 18 03794

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Bozsánovics Judit, Budapest (HU)

 ( 541 ) EMPAPRENEUR

 ( 511 )  9    Szoftverek.

  35    Menedzsment tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 41    Coaching; coaching [tréning]; coaching gazdasági és menedzselési témákban; személyi coaching képzés;

 képzés és oktatás; mentorálás.

 ( 210 ) M 18 03795

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Iván Veronika, Budapest (HU)
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 Káloczy Mihály, Budapest (HU)

 Zentai Sára, Nógrádsáp (HU)

 ( 541 ) H2OLNAPUTÁN

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; kártyajáték, társasjáték, táblajáték, játékfigura, játékok, játékszerek,

 játékkártya, játékleírás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; tréning; coaching; oktatás; élő előadások bemutatása; workshopok;

 játékestek; oktatási szolgáltatások; csapatépítés.

 ( 210 ) M 18 03796

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Káloczy Mihály, Budapest (HU)

 Iván Veronika, Budapest (HU)

 Zentai Sára, Nógrádsáp (HU)

 ( 541 ) NEXT H2OUR

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; kártyajáték, társasjáték, táblajáték, játékfigura, játékok, játékszerek,

 játékkártya, játékleírás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; tréning; coaching; oktatás; élő előadások bemutatása; workshopok;

 játékestek; oktatási szolgáltatások; csapatépítés.

 ( 210 ) M 18 03797

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Iván Veronika, Budapest (HU)

 Káloczy Mihály, Budapest (HU)

 Zentai Sára, Nógrádsáp (HU)

 ( 541 ) SCARCITY

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; kártyajáték, társasjáték, táblajáték, játékfigura, játékok, játékszerek,

 játékkártya, játékleírás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; tréning; coaching; oktatás; élő előadások bemutatása; workshopok;

 játékestek; oktatási szolgáltatások; csapatépítés.

 ( 210 ) M 18 03798

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Szilasi Márta, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Egyed Andrea, Budapest

 ( 541 ) GOLDEN REBIRTH

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés (szemléltetés); mentorálás; oktatás biztosítása; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása.

  45    Spiritiszta tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 03802

 ( 220 ) 2018.12.19.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Budapest

 ( 541 ) BRAVO HITS PARTY

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, rendezvényszervezés.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 18 03849

 ( 220 ) 2018.12.21.
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 ( 731 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) APQP 4.0 FlightPlan

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetböl készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;

 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek

vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszámy-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek

teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással

 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési

minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.
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 ( 210 ) M 18 03850

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MTC Aerosystems QPAP - Quality & Performance Assurance Portal

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetböl készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;

 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek

vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszámy-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek

teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással

 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési
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minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 03851

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) APQP 4.0 FlightPath

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetböl készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;

 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek

vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszámy-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek

teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással
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 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési

minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 03852

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) APQP 4.0 Online Check-in

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetböl készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;

 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek

vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszámy-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek

teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási
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szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással

 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési

minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 03853

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MTC Aerosystems APQP 4.0

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetböl készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;

 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek

vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszámy-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek
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teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással

 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési

minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 18 03854

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  Kovács Roland, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Szuchy 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).

 ( 210 ) M 18 03856

 ( 220 ) 2018.12.21.

 ( 731 )  Kovács Roland, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) www.azingatlanosisember.hu

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 03869

 ( 220 ) 2018.12.28.

 ( 731 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

 ( 541 ) VINUGO

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

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

  33    Alkoholtartalmú italok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03870

 ( 220 ) 2018.12.28.
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 ( 731 )  Airport Estate Zrt., Budapest (HU)

 Dr. Kerényi Árpád, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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 (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 210 ) M 19 00003

 ( 220 ) 2019.01.02.

 ( 731 )  Hedonick Kft., Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Manhertz Ügyvédi Iroda, Pilisvörösvár

 ( 541 ) Hedonick

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

kivonatok, almabor, borok, brandy, borpárlat, szeszes italok, mézsör, körtebor, koktélok, kevert alkoholos italok,

 nem söralapú, gyümölcstartalmú alkoholos italok, gin, égetett szeszesitalok, cseresznyepálinka.

 ( 210 ) M 19 00118

 ( 220 ) 2019.01.03.

 ( 731 )  Kircsi Zoltán 50%, Hajúszoboszló (HU)

 Kun Péter 50%, Tiszacsege (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Állati velő táplálkozási célra; hús; húskivonatok; húskocsonya; húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz)

készítmények; húsleves koncentrátumok; hús, tartósított; kolbász; máj; sózott hús; zsírtartalmú keverékek,

 kenyérre.

 31    Állatok, élő; erősítő takarmány állatoknak; istállótakarmány állatoknak; só szarvasmarháknak;

szalmahulladék; szalmaréteg [humusztakarás]; szalma [takarmány]; takarmány; takarmánypogácsa

 (szarvas)marháknak; táplálékok állatoknak.

 35    Import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketing;

reklámozás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 19 00143

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Stefánkovits Stefánia, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok rendezése, levezetése,
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 tornatanítás, szakmai átképzés, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, személyi edző szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00145

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Manna Vision Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Manna FM

 ( 511 )   35    Rádiós reklámozás.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

  41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 00167

 ( 220 ) 2019.01.21.

 ( 731 )  Kiss Henriette, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 210 ) M 19 00244

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00245

 ( 220 ) 2019.01.29.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 00250

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  Szabó Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;

 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 43    Vendéglátás; étel- és italellátás; italkóstoltatási szolgáltatások (italok biztosítása); zártkörű drinkbár

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00252

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  Ébner Róbert EV., Dunaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; sporttáskák, tornazsákok; kulcstartók.

  21    Bögrék, korsók; csészék és bögrék; poharak, ivóedények, bárcikkek; kulacsok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 19 00255

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  UK PECA TRADE Kft., Dunaharaszti (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   28    Horgászfelszerelések; horgászfelszerelés.

 ( 210 ) M 19 00256

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  DR.BEAuty Esztétika Kereskedelmi és Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Lenkei Balázs, Budapest

 ( 541 ) DR.BEAuty Esztétika

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 19 00258

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  Zepter Ungarn Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 19 00259

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  Puskás János, Budapest (HU)

 ( 541 ) DA GIOVANNI PIZZÉRIA

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; tészták, pizza, cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 00264

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  Arby's IP Holder Trust, Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) ARBY'S

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; catering; valamint étellel és itallal történő ellátás.

 ( 210 ) M 19 00265

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  Arby's IP Holder Trust, Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; catering; valamint étellel és itallal történő ellátás.

 ( 210 ) M 19 00273

 ( 220 ) 2019.01.31.

 ( 731 )  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej.

  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek, élő állatok, vetőmagok.

  44    Állattenyésztés.

 ( 210 ) M 19 00300

 ( 220 ) 2019.02.04.

 ( 731 )  Koza Andor, Subotica (RS)

 ( 740 )  dr. Horváth-Zelenyánszky Péter, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása, raktározása, utazásszervezés, közúti árufuvarozás, szállítmányozás.

 ( 210 ) M 19 00312

 ( 220 ) 2019.02.04.

 ( 731 )  BestOn-Otthon Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacsek György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Dobozok fémből konyhai használatra; konyhai edényakasztók fémből; főzéshez használat fémfólia,

alumíniumfólia; fémfóliák csomagolásra konyhai használatra; fémkosarak konyhai használatra; fém ládák

konyhai használatra; fém táskaakasztók konyhai használatra; hordók fémből konyhai használatra; tálcák fémből

 konyhai használatra; tároló dobozok fémből konyhai használatra.

7    Konyhai borsőrlők, nem kézi működtetésű; konyhai dagasztógépek, gyúrógépek; konyhai elektromos

gyümölcsprések; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; konyhai elektromos juicer-ek; konyhai

elektromos kések; konyhai elektromos keverőgépek; konyhai elektromos konzervnyitók; konyhai elektromos

ollók; elektronikus konyhai darálók; konyhai formázó és dagasztógépek; konyhai habverők, elektromos; konyhai

húsdarálók [gépek]; italok készítésére szolgáló konyhai gépek, elektromechanikus; konyhai kavarógépek;

konyhai kávédarálók, nem kézzel működtetett; konyhai készülék italok szénsavval való dúsításához; konyhai

készülék víz szénsavval való dúsításához; konyhai kolbásztöltő gépek; konyhai köpülőgépek, konyhai

mosogatógépek cserépedényekhez; konyhai száraztésztagyártó gépek; konyhai vajkészítő gépek; konyhai

vízmelegítők [géprészek]; konyhai zöldségreszelő gépek; konyhai zöldség spirálvágók, elektromos; elektromos

 habverők háztartási célokra.

8    Babakanalak konyhai használatra, étkezővillák és étkezőkések konyhai használatra; csipeszek, fogók konyhai

használatra; élező eszközök konyhai használatra; evőeszközök konyhai használatra; evőeszközök [kések, villák és

kanalak] konyhai használatra; ezüstneműk [kések, villák és kanalak] konyhai használatra; fejtőkések, faragókések

konyhai használatra; fenőeszközök konyhai használatra; gyümölcs csumázók konyhai használatra; gyümölcs

szeletelők konyhai használatra; húsvágó bárdok [kések] konyhai használatra; húsvágó kések, bárdok

[kéziszerszámok] konyhai használatra; kanalak konyhai használatra; kerámiakések konyhai használatra; kések

konyhai használatra; konzervnyitók, nem elektromos konyhai használatra; konyhai zöldségszeletelők;

mozsártörők [kézi eszközök] konyhai használatra; műanyag kanalak, étkezővillák és étkezőkések konyhai

használatra; nem elektromos sajtszeletelők konyhai használatra; ollók konyhai használatra; osztriganyitók

konyhai használatra; pengeélező eszközök konyhai használatra; pikkelyező kések konyhai használatra; spatulák

[kéziszerszámok] konyhai használatra; tojásszeletelő, nem elektromos konyhai használatra; törőmozsarak [kézi

eszközök] konyhai használatra; vágóeszközök [kéziszerszámok] konyhai használatra; vágószerszámok konyhai

használatra; villák [evőeszközök] konyhai használatra; zöldséghámozók [kéziszerszámok] konyhai használatra;

 zöldségreszelők konyhai használatra; zsebkések, bicskák konyhai használatra.

 11    Konyhai csokoládé-szökőkutak, elektromos; konyhai elektromos borhűtő szekrények; konyhai elektromos

főzőeszközök; konyhai elektromos főzőlapok; konyhai elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez;

konyhai elektromos hűtőtáskák; konyhai elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; konyhai elektromos joghurtkészítők;

konyhai elektromos kávéfőzők; konyhai elektromos kukták; konyhai elektromos kuszkuszfőzők; konyhai

elektromos olajsütők, fritőzök; konyhai elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; konyhai

elektromos sous vide sütők; konyhai elektromos termoszok; konyhai elektromos tortillanyomók; konyhai

elektromos vízforraló kannák; konyhai élelmiszer-szárítók, elektromos; konyhai fáklyák sütéshez; konyhai

forrólevegős sütők; főző berendezések és készülékek; konyhai grillezők, grillsütők; konyhai gyümölcsaszalók;

konyhai hűtőkészülékek és berendezések; konyhai hűtőszekrények; konyhai italhűtő berendezések; konyhai

ivóvízszűrők; konyhai jégkészítő gépek; konyhai jégkrémkészítő gépek; konyhai kávépörkölő készülékek;

konyhai kenyérsütő gépek; konyhai merülőforralók; konyhai mikrohullámú sütők; konyhai multifunkciós

főzőkészülékek; konyhai nyársak roston sütéshez; konyhai nyársforgató készülékek; konyhai pecsenyesütők;

 konyhai pecsenyesütő készülékek; konyhai rostok, grillsütők; konyhai sütőkemencék.
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 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.

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

 ( 210 ) M 19 00313

 ( 220 ) 2019.02.04.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Ritmus Mix

 ( 511 )  30    Pékáru, nevezetesen: kenyér; kalács; friss péksütemények; kifli; zsemle; édes péksütemények ; sós

péksütemények; töltetlen péksütemények; töltött péksütemények; fagyasztott péksütemények; elősütött

péksütemények; tartósított péksütemények; felületkezelt péksütemények; frissen sütött; fagyasztott; elősütött;

tartósított lepények; piték; piták; pirogok; pizzalapok; pizzák; frissen sütött; fagyasztott; elősütött; tartósított

hamburgerzsemlék; frissen sütött; fagyasztott; elősütött; tartósított hot dog kiflik; frissen sütött; fagyasztott;

elősütött; tartósított cereália alapú szendvicsalapok; frissen sütött; fagyasztott; elősütött; tartósított tortillák;

taco-k; lángosok; frissen sütött; fagyasztott; elősütött; tartósított bagel-ek; paninik; frissen sütött; fagyasztott;

elősütött; tartósított fánkok; palacsinták; gofrik; gombócok; knédlik; frissen sütött; fagyasztott; elősütött;

tartósított perecek; cukrászáru; nevezetesen cukrászsütemények; gyümölccsel töltött cukrásztermékek; piték;

 torták; kekszek (aprósütemények); fagyasztott cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 19 00315

 ( 220 ) 2019.02.04.

 ( 731 )  Invitel Távközlési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatás; kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; vezeték nélküli műsorterjesztés; távközlési berendezések

 kölcsönzése; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00390

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  Pavelka Andrea, Székesfehérvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények, illatszerek, eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra, étrendkiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 19 00402

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  Mészáros Borház Kft., Szekszárd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.
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 ( 210 ) M 19 00403

 ( 220 ) 2019.02.08.

 ( 731 )  TEXOR Kft., Debrecen-Apafa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Műanyag cölöpök, oszlopok; műanyag határjelölő oszlopok; nemfém oszlopok plakátragasztási célokra;

műanyag kerítések; műanyagból készült kerítésoszlopok; nem fém kerítéslécek; kerítésanyagok, nem fémből;

kerítéspanelek, nem fémből; kerítéskitámasztók, nem fémből; vízvezetékek, nem fémből; műanyag csövek

földgáz szállításához; merev csövek, nem fémből; merev csövek és ezekhez való szelepek nem fémből;

csőkivezető elemek, nem fémből; műanyag csövek víz- és gázszerelési célokra; tűz elleni védelem elektromos

kábelekhez (nem fémből); nem fémből készült merev építési csövek; műanyagból készült merev mikrocsövek

optikai kábelekhez; műanyagból készült merev minicsövek optikai kábelekhez; műanyagból készült védőcsövek

 elektromos kábelekhez.

 ( 210 ) M 19 00404

 ( 220 ) 2019.02.09.

 ( 731 )  Kokavecz Corporation Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 19 00406

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  FÁN GROUP Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 00416

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  Lauer Éva, Kozármislény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; hosszúnadrágok;
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hosszúnadrágok; horgászmellények; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik;

kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok

[felsőruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok,

munkaruhák; öltönyök; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; ruházati cikkek; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzék; sapkák;

sildek, napellenzők [fejfedők]; szoknyák; sportcipők; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz; torna- és balettruhák;

 tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 ( 210 ) M 19 00417

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  Lauer Éva, Kozármislény (HU)

 ( 541 ) LAU

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; hosszúnadrágok;

hosszúnadrágok; horgászmellények; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik;

kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok

[felsőruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok,

munkaruhák; öltönyök; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; ruházati cikkek; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzék; sapkák;

sildek, napellenzők [fejfedők]; szoknyák; sportcipők; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz; torna- és balettruhák;

 tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 ( 210 ) M 19 00418

 ( 220 ) 2019.02.12.

 ( 731 )  Shen Jingren, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babó József, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00420

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  InStoore Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Pázmándi Jenő, Csömör

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adatbázis alapú raktárkezelés.

 39    Raktárak bérbeadása; raktár bérbeadás; raktárhely bérbeadása; raktárhelyiségek bérlésével kapcsolatos

tájékoztatás; raktári egységek bérbeadása; raktári és tárolási szolgáltatások; raktározás; raktározás, tárolás;

raktározási információk; raktározási létesítmények bérbeadása; raktározási szolgáltatások; raktározási

szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; raktározással, tárolással kapcsolatos ügynöki, brókeri szolgáltatások;

 áruk raktárakban történő tárolása; áruk raktározása; elhelyezési szolgáltatás raktárokban és pincékben.

 ( 210 ) M 19 00428

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  Stongenge Bankház Tanácsadó, Vagyonkezelő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp László, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Munkaerő kölcsönzési szolgáltatások.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00429

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  Stonehenge Bankház Tanácsadó, Vagyonkezelő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Munkaerő kölcsönzési szolgáltatások.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00430

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  Stonehenge Bankház Tanácsadó, Vagyonkezelő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Munkaerő kölcsönzési szolgáltatások.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; biztosítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00431

 ( 220 ) 2019.02.12.

 ( 731 )  dr. Ignácz Mihály, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsból készült termékek, kolbászok, felvágottak.

 ( 210 ) M 19 00432

 ( 220 ) 2019.02.12.

 ( 731 )  Zelcsényi Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábry György, Budapest

 ( 541 ) UB

 ( 511 )  25    Dzsekik sportruházatként; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz;

melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; nedvességfelszívó sportingek;

nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok; rövid ujjú sportingek; ruházat sportoláshoz;
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skortok [sportszoknyák]; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói

egyenruhák; sportkabátok; sportmellények; sportmelltartók; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat;

 sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportzakók; sportzokni; sportzoknik; ujjatlan mezek, sportingek.

 41    Élő sportesemények lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása;

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

kapcsolatos szolgáltatások; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; létesítmények biztosítása sport

rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása

sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sport klubok részére; létesítmények rendelkezésre bocsátása

sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; online hírlevelek biztosítása

sportszórakoztatás területén; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek;

sporteredmények szolgáltatása; sportbíróskodás; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportedzői

tevékenység; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése;

sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sporteseményekkel kapcsolatos fogadás

[handicap fogadás]; sportfogadási szolgáltatások; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások;

sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvényekhez

kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttevékenységek;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek

 és sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 19 00433

 ( 220 ) 2019.02.12.

 ( 731 )  Zelcsényi Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábry György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Dzsekik sportruházatként; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz;

melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; nedvességfelszívó sportingek;

nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok; rövid ujjú sportingek; ruházat sportoláshoz;

skortok [sportszoknyák]; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói

egyenruhák; sportkabátok; sportmellények; sportmelltartók; sportruhák és -mezek; sportnadrágok; sportruházat;

 sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportzakók; sportzokni; sportzoknik; ujjatlan mezek, sportingek.

 41    Edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények

lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; formában tartó

sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; játékvezetés sportversenyeken; jegybeszerzési szolgáltatások

sportrendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; labdarúgó sportesemények

szervezése; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása

sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sport klubok részére;

létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz;

online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős

tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportbíróskodás; sportedzői

tevékenység; sporteredmények szolgáltatása; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és

sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportfogadási

szolgáltatások; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése;

sportlétesítmények rendelkezésre bocsátása téli sportokhoz; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás;

sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

sportolók képzése; sportpark szolgáltatások; sportrangadók szervezése; sportrendezvények lebonyolítása;
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sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;

sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása;

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

tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel

kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények

 megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 19 00437

 ( 220 ) 2019.02.13.

 ( 731 )  Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése, show-műsorok készítése, show-műsorok szervezése, zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 00438

 ( 220 ) 2019.02.13.

 ( 731 )  Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) Liszt Ferenc Nemzetközi Orgonaverseny

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése, show-műsorok készítése, show-műsorok szervezése, zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 00459

 ( 220 ) 2019.02.14.

 ( 731 )  Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mudra Judit, Budapest

  

( 546 )

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

 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba, élő

állatok, friss gyümölcsök és zöldségek, vetőmagok, élő növények és virágok, tápanyagok állatok számára, maláta.

 ( 210 ) M 19 00461

 ( 220 ) 2019.02.14.

 ( 731 )  Hatóanyag-Szakértő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) COD tea

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

 készítmények gyógyászati használatra.
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  30    Tea.

 ( 210 ) M 19 00463

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  VitaminKosár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Protexin a probiotikumok szakértője

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

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

étrendkiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 00466

 ( 220 ) 2019.02.14.

 ( 731 )  Cser Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállásfoglalás; ideiglenes szállások; üdülőhelyi szállások; ideiglenes szállásadás; szálláskiadás

nyaraláshoz; átmeneti szálláskiadás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; ideiglenes

szállásszervezés; szállásrendelési szolgáltatások; szállásbiztosítás találkozókhoz; szállodai szállásbiztosítás;

ideiglenes szállásbiztosítás; átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása; üdülési szállás biztosítása;

átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; ideiglenes szállásadó szolgáltatások; szállodai

szálláshely szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szálláshely biztosítás találkozókhoz; üdülési

 szálláshely biztosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 210 ) M 19 00467

 ( 220 ) 2019.02.14.

 ( 731 )  Cser Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 ) Mentha Apartments Deluxe

 ( 511 )  43    Szállásfoglalás; ideiglenes szállások; üdülőhelyi szállások; ideiglenes szállásadás; szálláskiadás

nyaraláshoz; átmeneti szálláskiadás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; ideiglenes

szállásszervezés; szállásrendelési szolgáltatások; szállásbiztosítás találkozókhoz; szállodai szállásbiztosítás;

ideiglenes szállásbiztosítás; átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása; üdülési szállás biztosítása;

átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; ideiglenes szállásadó szolgáltatások; szállodai

szálláshely szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szálláshely biztosítás találkozókhoz; üdülési

 szálláshely biztosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 210 ) M 19 00468

 ( 220 ) 2019.02.13.

 ( 731 )  Szirtes Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kristályok terapeutikus célokra.
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 ( 210 ) M 19 00471

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  dr. Zsikla György, Komárom (HU)

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

 ( 541 ) Mangó 25+ - a 25 év felettiek szuperbulija

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató komplexumok; szórakoztató klubszolgáltatások;

zenés szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; szórakozási lehetőségek biztosítása; éjszakai

szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; zenei

szórakoztatás szervezése; zenés szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; zenei szórakoztató műsorok készítése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; zenés

 szórakoztató rendezvények szervezése; élő zenei koncertek.

 ( 210 ) M 19 00472

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Imre Tibor, Makó (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel kiszállítás; étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

 43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és ital catering szolgáltatások vásári és

kiállítási létesítmények számára; étel- és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel-

és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; étel-, italszállítás

szervezése születésnapi bulik számára; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet

kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása mozgó büfékben; ételek és

italok felszolgálása mozgó büfékocsikban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása pizzéria éttermi vendégek számára;

ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés

mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások grill ételek biztosításával kapcsolatban; éttermi foglalások és ételek

megrendelése; grill ételek készítése azonnali fogyasztásra; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 19 00473

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Rigó Dániel Imre, Nyúl (HU)

 Wittmann Marcell Attila, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Karkötők [ékszerek]; karkötők, karperecek; karkötők, szíjak órákhoz; karperecek és karkötők; karperecek,

karkötők [ékszerek]; nemesfém ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfémből készült karkötők, karperecek; órával

kombinált karperecek, karkötők; arany karkötők; aranyozott karkötők; azonosító karkötők [ékszerek];

barátság-karkötők; ezüst karkötők; ezüsttel futtatott karkötők; fagyöngy-karkötők; fonott ékszerláncok

 karkötőkhöz; gyöngy karkötők; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; jótékonysági karkötők.
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 ( 210 ) M 19 00474

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Schrammel Ivett, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás]; területén;

önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

mentorálás; meditációs képzés, tréning; meditációs gyakorlatok tanítása; személyiségfejlesztő tréning;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

rendezése; blogírási szolgáltatások; személyiségfejlesztési szolgáltatások; csoportos és egyéni

személyiségfejlesztési tréningek, ülések, workshopok; online csoportos és egyéni személyiségfejlesztési

tréningek, ülések, workshopok; csoportos és egyéni készségfejlesztési tréningek, ülések, workshopok; online

csoportos és egyéni készségfejlesztési tréningek, ülések, workshopok; csoportos és egyéni kommunikációs

 tréningek, ülések, workshopok; online csoportos és egyéni kommunikációs tréningek, ülések, workshopok.

 44    Pszichológus [szolgáltatások]; pszichológus [szolgáltatások] online; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai

értékelések és vizsgálatok végzése; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tesztek

elvégzése; terápiás szolgáltatások; meditációs szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi

szolgáltatás; pszichoterápia; pszichoterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; önismereti

 terápiás szolgáltatások; támogató terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00475

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Balogh Ágnes Orsolya, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Divatbemutatók rendezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

elektronikus kiadványok (nem letölthetők); fényképészet; fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; időmenedzsment tréningek szervezése és lebonyolítása; képzés az üzleti készségek területén;

kiadványok megjelentetése; konfliktuskezelési tréningek szervezése és lebonyolítása; kozmetikai, szépségápolási

oktatás; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése;

önbizalomfejlesztö tréningek szervezése és lebonyolítása; pénzügyi tanfolyamok biztosítása; sminkeléssel

kapcsolatos oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; személyiségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási célú

hang- és videofelvételek készítése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok

szervezése; személyiségfejlesztő tréning; szépségápolási képzés; szépségápolással kapcsolatos oktatási célú hang-

és videofelvételek készítése; szépségversenyek rendezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése;

szórakoztatás divatbemutatók formájában; tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti

tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; üzleti képzés; üzleti képzések szervezése; üzleti képzési

szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti

konferenciák szervezése; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; üzleti

oktatási szolgáltatások; üzleti szemináriumok szervezése; üzleti tanfolyamok lebonyolítása; üzleti tudatosság
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fejlesztésével kapcsolatos oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; vezetőfejlesztési tréningek szervezése

 és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 00476

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Elektróda Group Kft., Balmazújváros (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Hegesztőgépek; hegesztő- és forrasztógépek és -készülékek.

 35    Hegesztőgépek kis-és nagykereskedelme; hegesztő- és forrasztógépek és -készülékek kis-és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 00478

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Németh János, Dunaharaszti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Ételkészítés; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból, mozgó büféből, food truckból; éttermi

szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; svédasztalos éttermi szolgáltatások; táboroztatás; hidegkonyhai

készítmények készítése és árusítása; catering szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; mobil éttermi

szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások, beleértve az

engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában;

klub szoláltatások étel és ital biztosítására; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;

vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; ételek és italok

biztosítása bisztrókban; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;

ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; büfé kocsi, food truck bérlése,

 bérbe adása.

 ( 210 ) M 19 00481

 ( 220 ) 2019.02.14.

 ( 731 )  Bionanoferm Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Suvi Gastro

 ( 511 )   11    Főző-, melegítő-, hűtő- és tartósító berendezések ételekhez és italokhoz.

 ( 210 ) M 19 00488

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Arnold Iván, Üröm (HU)
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 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 00489

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Arnold Iván, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 00490

 ( 220 ) 2019.02.15.

 ( 731 )  Well Done St. Moritz Termelő, Kereskedelmi és Ügynöki Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír, WC papír; papírdobozkák edények, tejszínek, krémek tárolására; papírtörlők tisztítási

 célokra; papírtörölközők; papírzsebkendő, papírtörlők; papírszalvéták; toalettkendők papírból.

 ( 210 ) M 19 00548

 ( 220 ) 2019.02.21.

 ( 731 )  Lóti-futi express 2015 Kft., Vasad (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-közvetítés; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-toborzás; munkaerő közvetítő szolgáltatások;

munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások;

 munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

  43    Szállók, turistaszállók, ideiglenes szállásbiztosítás.

 ( 210 ) M 19 00550

 ( 220 ) 2019.02.21.
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 ( 731 )  dr. Tóth Péter, Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogpótlás; implantátum beültetés; fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 00553

 ( 220 ) 2019.02.21.

 ( 731 )  dr. Krámer Veronika, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Hangfelvétel készítés; hangfelvételi szolgáltatások; szórakoztató hangfelvételek gyártása;

stúdiószolgáltatások; hangstúdió, szolgáltatások; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;

 hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00554

 ( 220 ) 2019.02.21.

 ( 731 )  Schellné Ottlik Judit, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Rajztáblák; rajzeszközök; krétatáblák gyerekeknek; feltekerhető krétatáblák gyerekeknek; flexibilis

 krétatáblák gyerekeknek; táblatörlők [kréta törlők].

 ( 210 ) M 19 00555

 ( 220 ) 2019.02.21.

 ( 731 )  Adányi Barnabás, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Biztonsági kamerák kis- és nagykereskedelme; bútorok kis- és nagykereskedelme; dekorációs termékek kis-

és nagykereskedelme; dísztárgyak kis- és nagykereskedelme; ékszerek kis- és nagykereskedelme; elektromos

fogkefék kis- és nagykereskedelme; fényképezőgépek kis- és nagykereskedelme; fogápolási termékek kis- és

nagykereskedelme; fogtechnikai termékek kis- és nagykereskedelme; játékkonzolok kis- és nagykereskedelme;

konyhafelszerelések kis- és nagykereskedelme; konyhai eszközök kis- és nagykereskedelme; kozmetikai

termékek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi; szolgáltatások; lábbelik kis- és

nagykereskedelme; laptopok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonok kis- és nagykereskedelme;

napszemüvegek kis- és nagykereskedelme; navigációk kis- és nagykereskedelme; okoseszközök kis- és
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nagykereskedelme; okos otthoni cikkek kis- és nagykereskedelme; okosórák kis- és nagykereskedelme; órák kis-

és nagykereskedelme; parfümök, illatszerek kis- és nagykereskedelme; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme;

sporteszközök kis- és nagykereskedelme; számítógépek kis- és nagykereskedelme; szemüvegek kis- és

nagykereskedelme; szépségápolási termékek kis- és nagykereskedelme; tabletek kis- és nagykereskedelme; táskák

 kis- és nagykereskedelme; televíziók kis- és nagykereskedelme; videókamerák kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 00556

 ( 220 ) 2019.02.21.

 ( 731 )  Hospitaly Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Kórházi Informatikai Rendszerek (Medikai rendszer, HIS), és más egészségüggyel kapcsolatos szoftverek

tervezése, fejlesztése, telepítése, üzemeltetése, karbantartása, elektronikus adattárolás, felhőalapú

számítástechnikai megoldások, saját rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás, információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások, számítógépes rendszerelemzés, szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében, adatokat

tároló és rendszerező, orvos logisztikát támogató adatbázis üzemeltetése és hozzáférés biztosítása, telemedicina

 szolgáltatás támogatása.

 ( 210 ) M 19 00558

 ( 220 ) 2019.02.22.

 ( 731 )  Dédiszitter Humán Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Dédiszitter

 ( 511 )   44    Betegápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00560

 ( 220 ) 2019.02.22.

 ( 731 )  Central Digitális Media Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési

felület kölcsönzése információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása kereskedelmi közvetítői

 szolgáltatások.

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

levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása, közösségi hálózatok

 fórumai [chat szobák], üzenetekés képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.

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

nem fizikai átalakítás, elektronikus adattárolás, információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások,

 internetbiztonsági szaktanácsadás, internetes keresőmotorok biztosítása.

 ( 210 ) M 19 00562

 ( 220 ) 2019.02.22.

 ( 731 )  Béndekpuszta Mosoly Völgye Alapítvány, Hács (HU)
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 ( 541 ) MosolygÓra

 ( 511 )  16    Kézikönyvek [útmutatók], könyvecskék, brosúrák, könyvecskék, brosúrák, könyvek, folyóiratok,

katalógusok, magazinok, revük [időszaki lapok], naptárak, noteszok (1), noteszok (2), nyomtatott publikációk,

 plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból.

 41    Coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus kiadványszerkesztés,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

fitnesz órák vezetése, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], know-how átadása(képzés), konferenciák

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, levelező

tanfolyamok, mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás,

on-lineelérhető elektronikus publikációk nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, szabadidős

tevékenységekkel, kapcsolatos tájékoztatás, személyi edzőszolgáltatások [fitnesz edzés], szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása, táboroztatás, tornatanítás.

 44    Állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások,

aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító kezelés, egészségfürdő szolgáltatások,

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, pszichológus [szolgáltatások], terápiás

 szolgáltatások, távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00563

 ( 220 ) 2019.02.22.

 ( 731 )  dr. Jurida Petra Natália, Tatabánya (HU)

 ( 541 ) életviteli keretezés

 ( 511 )  16    Kézikönyvek [útmutatók], könyvecskék, brosúrák, könyvecskék, brosúrák,könyvek, folyóiratok,

katalógusok, magazinok, revük [időszaki lapok], naptárak, noteszok (1), noteszok (2), nyomtatott publikációk,

 plakátok, falragaszok papírbólvagy kartonból.

 41    Coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus kiadványszerkesztés,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

fitnesz órák vezetése, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], know-how átadása (képzés), konferenciák

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, levelező

tanfolyamok, mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, szabadidős

tevékenységekkel, kapcsolatos tájékoztatás, személyi edzőszolgáltatások [fitnesz edzés], szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása, táboroztatás, tornatanítás.

 44    Állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások,

aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító kezelés, egészségfürdö szolgáltatások,

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, pszichológus [szolgáltatások], terápiás

 szolgáltatások, távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00564

 ( 220 ) 2019.02.22.

 ( 731 )  Csikóstőttős Község Önkormányzata, Csikóstőttős (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00565

 ( 220 ) 2019.02.21.
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 ( 731 )  ADEXGO Kft., Balatonfüred (HU)

 dr. Bázár György, Érd (HU)

 dr. Kovács Zoltán, Somogyjád (HU)

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

 ( 541 ) CORRELTECH

 ( 511 )   42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás; technológiai szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 19 00566

 ( 220 ) 2019.02.22.

 ( 731 )  Top News Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 00570

 ( 220 ) 2019.02.22.

 ( 731 )  Szabó Lajos, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Grillezett húsok; grillezett zöldségek.

  39    Étel házhozszállítás.

 43    Grilléttermek; mobil catering szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; grillezett ételekre

 szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre.

 ( 210 ) M 19 00639

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Somló Hús Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Devecser (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 19 00644

 ( 220 ) 2019.02.27.

 ( 731 )  Dr. Borbola Péter, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökség, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

 ügyintézés, ingatlantulajdon kezelés.

 ( 210 ) M 19 00646

 ( 220 ) 2019.02.27.

 ( 731 )  Füstösné Fodor Szilvia, Péteri (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Állati takarmány készítmények; állati takarmány; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet

formájában; ehető csalik; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott magvak állati fogyasztásra;

gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; haleledel; halliszt állati fogyasztásra;

halliszt [állati takarmány]; haltápok [eledelek]; horgászcsali [élő, természetes]; kukoricatermékek állati

 fogyasztásra; bojli, halcsali horgászati célból.

 ( 210 ) M 19 00647

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Apaépítő Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szülő-gyerek kapcsolat fejlesztése, erősítése nevelési, sport és kulturális tevékenységen keresztül.

  43    Szállodák működtetése, kempingezési lehetőségek biztosítása, étkezési szolgáltatások.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, internetes domain-nevek bérbeadása.

 ( 210 ) M 19 00648

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Kiss Dorottya Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, oktatás, művészeti/kreatív oktatás; művészeti manager képzés/továbbképzés; tanfolyamok

 szervezése, rendezvényszervezés.

 ( 210 ) M 19 00651

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Körte-Art Kft., Erdőkertes (HU)
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 ( 541 ) Alma Együttes

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; dalírás, digitális zenei

szolgáltatás, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmek feliratozása,

filmgyártás, hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása, könyvkiadás, rádió és tv műsorok készítése,

show műsorok készítése, színházi produkciók, szórakoztatási szolgáltatások, Tv-s szórakoztatás, zenei

 produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00652

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Easynet Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó

interfészekként való használatra (api); alkalmazás-programozási interfész (api) szoftveralkalmazások építéséhez;

online közösség létrehozására, kezelésére és azzal történő interakcióra használt számítógépes szoftverek;

számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy információ

létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése, megjelölése,

blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, megjegyzések hozzáfűzése,

beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs

hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé

tételéhez használatos számítógépes szoftverek; fényképek, képek és audio, video és audiovizuális tartalom

módosítására szolgáló szoftver fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (augmented reality - ar)

effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék, hiperlinkek; a

felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs világhálózaton keresztüli

lebonyolítását lehetővé tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek adatok

és információk gyűjtéséhez, kezeléséhez, szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához, átviteléhez,

megosztásához és tárolásához; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére

szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes kereső szoftver; szoftver az elektronikus adatok valós

környezetekkel történő integrálására szórakoztatási, oktatási, játékkal kapcsolatos, kommunikációs, valamint

közösségi hálózatépítési célból; szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz, tervezési tevékenységekre és ajánlások

megfogalmazására szolgáló szoftver; szoftverek közösségi élet feltérképezésére; szoftverek, nevezetesen online

hirdetési funkciókat biztosító alkalmazás; szoftverek foglalások készítése céljából; szoftverek áruk és

szolgáltatások megrendelésére és/vagy megvásárlására; helymeghatározást figyelembe vevő szoftver helyek

keresésére, meghatározására és megosztására; szoftver vezeték nélküli tartalom, adatok és információk

továbbítására; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; szoftverek betöltött

képek, hang-, audio-vizuális és video tartalom folyamok, illetve a hozzájuk kapcsolódó szövegek és adatok

megtekintésére és azokkal kezelésére; szoftverek rendezvények szervezéséhez; számítógépes program;

számítógépes szoftver elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és audiovizuális tartalom küldésére és

fogadására számítógéppel az interneten és a kommunikációs hálózatokon; szoftverek kép-, grafika-, hang-, video-

és szöveg feldolgozásra; szoftverek hirdetési felületeken, kijelző paneleken, képernyőkön, interaktív

terminálokon, hirdetőoszlopokon és buszmegállók reklámfelületein történő promóciókhoz és reklámozáshoz;

számítógépes világhálókon keresztül történő elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását elősegítő elektronikus

kereskedelmi szoftverek, felhasználók számára; ügyfélkapcsolat-kezelési (crm)szoftver; multimédiás

kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra, bemutatásra, adatfogadásra és

reprodukálásra alkalmas eszközök; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználó elhelyezkedési adatainak, fényképeinek és képeinek megjelenítését és megosztását,

valamint más felhasználók és helyek keresésére és lokalizálására, valamint ezekkel történő kommunikálásra;

mobiltelefonokhoz való alkalmazásszoftverek, nevezetesen, mások termékeinek és szolgáltatásainak kritikáit és

ajánlásait online közzétevő szoftver; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely
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lehetővé teszi a felhasználók számára elektronikus média vagy információ interneten vagy más kommunikációs

hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, bloggolását, megosztását

vagy egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek a közösségi média terén használt mobilalkalmazások

formájában, nevezetesen webes hírfolyamok előfizetőinek szóló állapotfrissítések küldéséhez, elektronikus fájlok

feltöltéséhez és letöltéséhez másokkal történő megosztása céljából; letölthető szoftverek internetalapú közösségi

hálózatépítéshez használt mobilalkalmazások formájában; letölthető szoftver, olyan mobilalkalmazás formájában,

amely lehetővé teszi a felhasználók számára online hirdetések interneten vagy más kommunikációs hálózaton

keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, bloggolását, megosztását vagy egyéb

formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek vezeték nélküli távközlési eszközökhöz használva, nevezetesen

mobiltelefonok vagy tablet eszközökön szöveg, hang, adatok, adatok közzétételére, továbbítására, lekérésére,

elérésére, fogadására, felülvizsgálatára, szervezésére, keresésére és kezelésére vizuális és multimédiás tartalom,

információ és tartalom számítógépeken, mobiltelefonokon, vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs

 eszközökön, valamint elektronikus és optikai kommunikációs hálózatokon keresztül; applikációs szoftver.

 35    Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; számítógépes adatfeldolgozás és hirdetéssel kapcsolatos

adatbázisok; hirdetési információk frissítése számítógépes adatbázisokban; áruk és szolgáltatások hirdetési

felületeken történő reklámozása; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; harmadik fél

szolgáltatásainak és termékeinek cseréjének és értékesítésének lehetővé tétele számítógépes és kommunikációs

hálózatokon keresztül; online piacterek biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások értékesítői számára; online

eszközök biztosítása eladók és vevők összehozása céljából; üzleti hálózatépítés; foglalkoztatási és toborzó

szolgáltatások; online számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok biztosítása az apróhirdetések

területén; előre fizetett ajándék kártyák, ezen belül ajándékkártya-utalványok kiadása, amelyek beválthatók

termékekre vagy szolgáltatásokra; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a közfigyelem felhívása a

jótékonysági, emberbarát, önkéntes, köz- és közösségi szolgálat és humanitárius tevékenységek fontosságára;

elektronikus médián keresztül történő reklámozás; reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, elsősorban

kategorizált reklámfelületek biztosítása a számítógépes világhálózaton keresztül; munkavállalók, vállalatok,

szállítók és vevők részére kialakított hűség- és ösztönzési programok üzleti szervezése és üzleti adminisztrációja;

jutalmak üzleti szervezése és üzleti adminisztrációja papíralapú utalványok, elektronikus utalványok és

előrefizetett kártyák használatáért; reklámszolgáltatások; internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül

történő reklámterjesztés mások számára; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása internetes és

kommunikációs hálózatokon keresztül történő video reklámok terjesztésével; reklámszolgáltatások, nevezetesen

online hirdetések célzása és optimalizálása; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing

és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció; médiatervezés és médiavásárlási szolgáltatások;

kiállítások előkészítése és levezetése; reklámanyagok tervezése mások számára; utalványok, előrefizetett-,

betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vásárlási megrendelésének ügyintézése; utalványok, kuponok,

előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy egyéb fizetőeszközök interneten történő árusításának

üzleti adminisztrációja; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; kereskedelmi bemutatók és kiállítások

szervezése és rendezése; adminisztrációs adatfeldolgozás; adminisztratív segítségnyújtás gyógyszerkészletek

kezeléséhez gyógyszertáraknak; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; fogyasztói kutatások;

ingatlanmarketing elemzés; interjúkészítés piackutatási célokra; interjúkészítés minőségi piackutatáshoz;

internethasználatra vonatkozó szokásokhoz kapcsolódó piackutatási szolgáltatások; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing előrejelzés; marketing tanulmányok előkészítése;

marketing tanulmányok készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;

marketingadatok statisztikai értékelése; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketingkutatás a kozmetikai cikkek,

illatszerek és szépségápolási termékek terén; közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések

előkészítése; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; árvizsgálatok; fogyasztói reakciók elemzése;

fogyasztópiaci információs szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; a reklámok

közönségre gyakorolt hatásának értékelése; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; audio-vizuális
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bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása;

hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetésszervezés; ingatlanmarketing;

ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható reklámok összeállítása; internetes

marketing; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési

szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése;

keresőmotoros marketing szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; marketing szolgáltatások; mások

áruinak és szolgáltatásainak marketingje; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online hirdetési

hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; online

reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül;

pénzügyi és biztosítási szolgáltatások reklámozása harmadik fél nevében; reklámozási szolgáltatások;

reklámozási információk biztosítása; számítógépesített üzleti promóció; személyes tulajdon eladásához

kapcsolódó reklámszolgáltatások; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti promóciós szolgáltatások; üzleti

weboldalak reklámozása; vállalatok, ezek áruinak és szolgáltatásainak bemutatása az interneten; üzleti promóció;

 termékmarketing.

 ( 210 ) M 19 00656

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Femina Fortis Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 00659

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; bevonó anyagok;

fafestékek; fémvédő készítmények; festékhígítók; fixálóanyagok; gipszhabarcsok; színező anyagok; tűzálló

 festékek; zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből építéshez és építkezéshez, felújításokhoz, karbantartási célokra; bitumenes

 bevonatok tetőfedéshez; gipszvakolat; habarcsok építési célokra; tűzálló cementhabarcsok.

 35    Festékipari termékek, és építési szakipari termékek kereskedelmi ügyleteinek végzése; festékipari termékek,

és építési szakipari termékek reklámozása és marketing tevékenységek; festékipari termékek, és építési szakipari

termékek termékbemutatói és kiállítások szervezése és lebonyolítása; festékipari termékek, és építési szakipari
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termékek internetes kereskedeleme; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; építőipari szigetelő- és

 tömítőanyagok kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 00662

 ( 220 ) 2019.03.04.

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

 ( 740 )  Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivő, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 19 00664

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 ) WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi Szolgáltató

 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zanathy Tamás, Budapest

 ( 541 ) Ésszel a kosárba!

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

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

 ( 210 ) M 19 00668

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Vass Szilárd, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek, színjátszás, szórakoztató produkciók gyermekek számára,

 filmkészítés.

 44    Humán gyógyászati szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, művészetterápia, bohócdoktor

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00669

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Gergely Kristóf András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár László Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tajine; zöldségek főtt; zöldségek, tartósított; zöldségvelőkrém.
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 ( 210 ) M 19 00671

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  Temesvári Dávid László, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Baseball sapka; pólók; pulóverek; sport sapkák és baseball sapkák.

 41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése;

 zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenés szórakoztató rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 19 00672

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  Temesvári Dávid László, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Baseball sapka; pólók; pulóverek; sport sapkák és baseball sapkák.

 41    Élő zenei előadások; élő zenei előadások tartása; élő zenei műsorok; szórakoztató szolgáltatások élő zenei

előadások formájában; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei előadás; zenei felvételek készítése; zenei

 koncertek bemutatása; zenei produkciók; zenei szórakoztató műsorok készítése.

 ( 210 ) M 19 00673

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  ALMAVIRÁG ÖSSZEFOGÁS, Értékteremtő Kereskedelmi Szociális Szövetkezet, Gyöngyös (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  26    Virágdíszek; virágból készült dekorációk; virágdekorációk; dekorációk virágból; művirágok;

 művirágcsokrok; művirág díszek, művirág kompozíciók.

 35    Virágból készült dekorációkkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; virágból készült dekorációkkal

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Virágból készült dekorációs termék készítésének oktatása; virág dekorációs szolgáltatások; rendezvényekkel

 kapcsolatos dekorációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00679

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 554 )
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 ( 511 )   30    Feldolgozott quinoa.

 ( 210 ) M 19 00680

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   30    Barna rizs és feldolgozott quinoa keverékek.

 ( 210 ) M 19 00682

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Gábor Marcell Norbert 50%, Budapest (HU)

 Kovácsné Nagy Krisztina 50%, Budapest (HU)

 ( 541 ) Premiumfocus

 ( 511 )   41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet.

 ( 210 ) M 19 00685

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Onczay Csaba, Budapest (HU)

 Szili Gabriella, Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) David Popper International Cello Competition

 ( 511 )   41    Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 00686

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Onczay Csaba, Budapest (HU)

 Szili Gabriella, Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Popper Dávid Nemzetközi Csellóverseny

 ( 511 )   41    Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.
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 ( 210 ) M 19 00687

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Hajcsunk Tibor, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Imre, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé őrölt formában; kávé, pörköletlen; kávébab; kávéból készült italok; kávék [pörkölt, porított,

 szemcsés formában vagy italokban].

 ( 210 ) M 19 00688

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Hajcsunk Tibor, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Imre, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé őrölt formában; kávé, pörköletlen; kávébab; kávéból készült italok; kávék [pörkölt, porított,

 szemcsés formában vagy italokban].

 ( 210 ) M 19 00691

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  BERRY BABY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyak; ágyfelszerelés babaágyakba; fotelágyak; kanapék gyermekek számára; rácsos babaágy; bölcső;

 mózeskosár; párnák; szoptatós párnák.

 24    Textil paplan és párna huzatok; ágyneműk, ágytakarók gyermekek számára; baldahin függönyök gyermekek

számára; csuklyás törölközők; faldíszek textilből, törölközők; gyerektörölközők és takarók; lepedők, gumis

 lepedők, matrac és párnahuzatok; plédek.

 35    Ágyak, ágyfelszerelés babaágyakba, fotelágyak, kanapék gyermekek számára, rácsos babaágy, bölcső,

mózeskosár, párnák, szoptatós párnák, textil paplan és párna huzatok, ágyneműk, ágytakarók gyermekek számára,

baldahin függönyök gyermekek számára, csuklyás törölközők, faldíszek textilből, törölközők, gyerektörölközők

és takarók, lepedők, gumis lepedők, matrac és párnahuzatok, plédek, babatermékek, textil termékek, babakocsik,

 gyermek ágyak, és ezek kiegészítőinek kereskedelme; használt babatermékek kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 00724

 ( 220 ) 2019.03.07.

 ( 731 )  Rare Hospitality International, Inc., Orlando (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek; szállodai szolgáltatások; motelek; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok;

kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás (étel és ital); szállásügynökségek [szállodák, panziók]; átmeneti szállások

 kiadása; turistaházak, üdülők; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 19 00725

 ( 220 ) 2019.03.07.

 ( 731 )  Rare Hospitality International, Inc., Orlando (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály és dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 ) LONGHORN STEAKHOUSE

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek (2); szállodai szolgáltatások; motelek; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1);

gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás (étel és ital); szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; átmeneti szállások kiadása; turistaházak, üdülők; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 19 00727

 ( 220 ) 2019.03.07.

 ( 731 )  Darden Corporation, Orlando (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály és dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 ) OLIVE GARDEN

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek (2); szállodai szolgáltatások; motelek; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1);

gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás (étel és ital); szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; átmeneti szállások kiadása; turistaházak, üdülők; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 19 00728

 ( 220 ) 2019.03.07.

 ( 731 )  Darden Corporation, Orlando (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály és dr. Tilk Rita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek (2); szállodai szolgáltatások; motelek; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1);

gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás (étel és ital); szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; átmeneti szállások kiadása; turistaházak, üdülők; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 19 00731

 ( 220 ) 2019.03.07.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) Tuttibon

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 19 00733

 ( 220 ) 2019.03.07.

 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) Szerencsi Gold
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 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek, csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 210 ) M 19 00735

 ( 220 ) 2019.03.06.

 ( 731 )  KÖRNYEZETMINŐSÉG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) EnviFerment

 ( 511 )  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.

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 00736

 ( 220 ) 2019.03.07.

 ( 731 )  Dr. Izsák Orsolya, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetés és reklámozás; internetes marketing; online reklámozás.

 41    Képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása; képzési tanfolyamok

 biztosítása; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; joggal kapcsolatos tanfolyamok.

 ( 210 ) M 19 00737

 ( 220 ) 2019.03.07.

 ( 731 )  Dr. Izsák Orsolya, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetés és reklámozás; internetes marketing; online reklámozás.

 41    Joggal kapcsolatos tanfolyamok; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések

 tartása; képzési tanfolyamok biztosítása; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése.

 ( 210 ) M 19 00739

 ( 220 ) 2019.03.07.

 ( 731 )  Dr. Izsák Orsolya, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetés és reklámozás; internetes marketing; online reklámozás.

 41    Joggal kapcsolatos tanfolyamok; képzési tanfolyamok biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása;

 képzés, tanítás és oktatás biztosítása; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése.

 ( 210 ) M 19 00831

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; táplálék-kiegészítők; táplálék-kiegészítők gyógyászati használatra;

 étrend-kiegészítők; vitaminok; ásványi anyagok gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 00832

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VÖRÖS BIKA

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek; szénsavas vizek; alkoholmentes italok; gyümölcsös italok és gyümölcslevek; szirupok

 italkészítéshez; italok készítéséhez való alkoholmentes készítmények.

 ( 210 ) M 19 00851

 ( 220 ) 2019.03.18.

 ( 731 )  TŰZMADÁR Alapítvány a Minőségi Életért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gulya Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 19 00858

 ( 220 ) 2019.03.18.

 ( 731 )  Don Bosco Cukrászda Korlátolt Felelősségű Társaság, Erdőkürt (HU)

 ( 740 )  Dr. Pavelka Ákos, Budapest

 ( 541 ) Don Bosco Cukrászda

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 19 01009

 ( 220 ) 2019.03.26.

 ( 731 )  Zóna Computers Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek; számítógép billentyűzetek; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; egér

 [számítógép-periféria]; egérpadok; hangszórószekrények, hangszóródobozok; fejhallgatók.

  20    Irodabútorok.

 ( 210 ) M 19 01076

 ( 220 ) 2019.03.29.

 ( 731 )  Dr. Pusztai Zoltán, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) RED index Real Estrogen Dominance

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás;

egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi

ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi

szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;

laboratóriumi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; terápiás szolgáltatások; távgyógyászati
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szolgáltatás; laboratóriumi eredmények és tünetek elemzése; ösztrogén dominancia meghatározása; gyógyászati

 és egészségügyi szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01079

 ( 220 ) 2019.04.01.

 ( 731 )  Online Sport Média Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  35    Média szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás a média területén; üzleti tanácsadás

 a médiaintegráció területén; üzleti tanácsadás a tartalommenedzsment területén.

 41    Audiovizuális felvételek készítése; audiovizuális médiatartalmak élő közvetítése internetes weboldalakról;

audiovizuális médiatartalmak gyártása; audiovizuális médiatartalmak közvetítése internetes weboldalakró;

audiovizuális médiatartalmak szolgáltatása internetes weboldalakról; televíziós (műsor) gyártás; televíziós

 műsorok és filmek készítése; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése.

 ( 210 ) M 19 01258

 ( 220 ) 2019.04.12.

 ( 731 )  Omega Pharma Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aminosavak humángyógyászati használatra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyteák;

hajkenőcsök gyógyászati használatra; hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; pirulák gyógyszerészeti használatra; vitaminkészítmények; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; élesztő gyógyszerészeti használatra.

A rovat 159 darab közlést tartalmaz.
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