
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  227.393

 ( 151 )  2019.03.11.

 ( 210 )  M 16 00529

 ( 220 )  2016.02.19.

 ( 732 )  Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó libamájból és kacsamájból készült konzervek és pástétomok.

 ( 111 )  227.394

 ( 151 )  2019.03.11.

 ( 210 )  M 12 03174

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

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

 ( 541 )  ICEFUSION

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevert formában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  227.395

 ( 151 )  2019.03.11.

 ( 210 )  M 12 03173

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

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

 ( 541 )  ICESLIDE

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevert formában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  227.396

 ( 151 )  2019.03.11.

 ( 210 )  M 12 03172

 ( 220 )  2012.09.04.

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

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

 ( 541 )  ICEFRESH

 ( 511 )  34    Dohány, mind feldolgozott, mind feldolgozatlan formában; dohány dohányzás céljára, pipadohány, kézzel

sodorható cigarettadohány, bagó, nedves por-alakú dohány; cigaretták, szivarok, szivarkák; szubsztanciák

dohányzáshoz, külön vagy dohánnyal kevert formában, nem orvosi vagy gyógyászati célú használatra; tubák;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1052



dohányzási cikkek, amennyiben a 34. áruosztályba tartoznak; cigarettapapírok, cigarettacsövek/szipkák és gyufák.

 ( 111 )  227.613

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02750

 ( 220 )  2018.09.19.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.

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

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

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

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

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

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

építési tanácsadó szolgáltatások, épület szigetelés, tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás,

 műszaki szaktanácsadás.

 ( 111 )  227.619

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02494

 ( 220 )  2018.08.27.

 ( 732 )  Horváth Krisztina Ilona, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek, krétafestékek, bútorfestékek, bútorlakkok, bútorwaxok, egyéb festékek.

  16    Ecsetek, festőhengerek, csiszolópapírok.

  35    Internetes kis- és nagykereskedelem; kiskereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  227.620

 ( 151 )  2019.04.15.

 ( 210 )  M 18 02749

 ( 220 )  2018.09.19.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fém építőanyagok, hordozható fémszerkezetek.

 19    Nem fém építőanyagok, nem fémből készült hordozható szerkezetek, építőkövek, épületek nem fémből,
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falicsempék nem fémből, farostlemez építéshez, habarcs, járólapok, gerendák, keretek nem fémből, készházak,

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

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

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

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

építési tanácsadó szolgáltatások, épület szigetelés, tetőfedő munkák és épület szigetelési és tetőfedési tanácsadás,

 műszaki szaktanácsadás.

 ( 111 )  227.667

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 00975

 ( 220 )  2018.03.26.

 ( 732 )  Hu Rongrong, Budapest (HU)

 Hu Mengzhou, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mihály Katalin Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Olaszországból származó ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; Olaszországból származó órák és más

 időmérő eszközök.

  18    Olaszországból származó bőr és bőrutánzatok; Olaszországból származó bőröndök és szállító táskák.

  25    Olaszországból származó ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  227.668

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02172

 ( 220 )  2018.07.18.

 ( 732 ) AMPER 99 Elektromos Kivitelező, Karbantartó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Mihály Katalin ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  AMPER 99

 ( 511 )  37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; ipari gépek leszerelése; ipari gépek felújítása; ipari

gépek karbantartása; ipari gépek üzembe helyezése; ipari gépezetek javítása; elektromos berendezések javítása;

elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezésével

kapcsolatos tájékoztatás; elektromos világítóberendezések javítása vagy karbantartása; elektromos

világítóberendezések javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; kereskedelmi

elektromos rendszerek karbantartása; elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe helyezése;

elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása; elektromos vezetékek felújítása; elektromos

 kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások.

 ( 111 )  227.669

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02182

 ( 220 )  2018.07.18.

 ( 732 )  Biggeorge Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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).

 ( 111 )  227.670

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02190

 ( 220 )  2018.07.19.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas 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).

 ( 111 )  227.671

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02315

 ( 220 )  2018.08.01.

 ( 732 )  Matracdepó Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  MATRACDEPÓ, Ahol hanyatt dobod magad!

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.672

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02444

 ( 220 )  2018.08.17.

 ( 732 )  Szávai Szilvia, Nagykanizsa (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   41    Mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás.

 ( 111 )  227.673

 ( 151 )  2019.04.17.

 ( 210 )  M 18 02446

 ( 220 )  2018.08.18.

 ( 732 )  Hergott Zrt., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Hergott Rodrigo, Békéscsaba

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Evezőshajók és -csónakok; hajótestek, csónaktestek; szabadidős hajók, csónakok; vízi járművek [csónakok

és hajók]; csónakvontató utánfutók; elektromos járművek vízi használatra; elektromos meghajtású vízi járművek;

szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; személyi vízi járművek; testek vízi

járművekhez; vízi helyváltoztató eszközök, járművek; vízi járművek személyes használatra; vízi járművek, úszó

 járművek; vízi közlekedésre szolgáló járművek; vízijárművek; vízibiciklik.

  25    Felszíni szárazruhák vízi sportokhoz.

 39    Evezős csónakok bérbeadása; hajók, csónakok kölcsönzése; vízi járművek, jachtok, hajók és csónakok

 szerződéses bérbeadása; vízi járművek bérbeadása.

 ( 111 )  227.679

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02178

 ( 220 )  2018.07.18.

 ( 732 )  Sportkontroll Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  227.682

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02309

 ( 220 )  2018.08.01.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1056



 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-,és csiszolószerek;

 szappan; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

 ( 111 )  227.683

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02316

 ( 220 )  2018.08.02.

 ( 732 )  Cheng Fan Fang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

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

 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).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.686

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02448

 ( 220 )  2018.08.21.

 ( 732 )  Terasz Csoport Egyesület, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bálok szervezése; dokumentumfilmek készítése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő show-k

rendezése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; filmek bemutatása; gálák, díszünnepélyek

rendezése; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; információnyújtás kulturális tevékenységekhez;

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

[szórakoztatás]; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzőművészeti galériák; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális

célú bemutatók rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális és

művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;
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kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k

szervezése; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális

tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák

szolgáltatásai; múzeumi kurátorok szolgáltatásai; múzeumi szolgáltatások; múzeumi létesítmények üzemeltetése;

múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumok vezetése; nem letölthető filmek biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; oktatási célú ünnepségek szervezése; online nem letölthető képek

biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén;

partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése;

szépségversenyek rendezése és lebonyolítása; színdarabok színpadra állítása; színdarabok vagy zenei előadások

megtervezése; színházi előadások bemutatása; színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése;

szórakozási, szórakoztatási információk; szórakozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szórakoztató

bemutatók szervezése; szórakoztató szolgáltatások; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; blogírási

szolgáltatások; brosúrák kiadása; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; fényképek közzététele; füzetek kiadása; katalógusok kiadása;

 kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; naptárak kiadása.

 ( 111 )  227.687

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02447

 ( 220 )  2018.08.21.

 ( 732 )  "MCS" Vágóhíd Zrt., Mohács (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús és hústermékek.

  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

  41    On-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 111 )  227.688

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02454

 ( 220 )  2018.08.21.

 ( 732 )  Hutás László, Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsételek.

  43    Vendéglátás, étterem szolgáltatásai.

 ( 111 )  227.690

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02591

 ( 220 )  2018.09.06.

 ( 732 )  VIDEOTON HOLDING ZRt., Székesfehérvár (HU)
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 ( 740 )  dr. Jánossy András Árpád, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

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

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

 valamennyi áru).

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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.692

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02717

 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; ifjúsági

 kedvezménykártya szolgáltatások, kulturális célokra.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.693

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02852

 ( 220 )  2018.10.02.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1059



 ( 541 )  Feeling Food

 ( 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).

 ( 111 )  227.694

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02851

 ( 220 )  2018.10.02.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Silence Food

 ( 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).

 ( 111 )  227.695

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02850

 ( 220 )  2018.10.02.

 ( 732 )  FERRERO S.P.A., Alba, Cuneo (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények, édességek, csokoládé és csokoládé termékek, csokoládé szeletek gabonafélékkel.

 ( 111 )  227.698

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02451

 ( 220 )  2018.08.21.

 ( 732 )  Kéz a Mancsért Civil Állatvédő Egyesület, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Ferenc, Szolnok

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Kutyaotthonok szolgáltatásai; panziók házi kedvenceknek; napközik házi kedvenceknek.

 ( 111 )  227.700

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02443

 ( 220 )  2018.08.17.

 ( 732 )  dr. Borsos Szabolcs, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Gábor, Tatabánya
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( 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.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  227.701

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02442

 ( 220 )  2018.08.17.

 ( 732 )  GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  GLOBUS Természet adta gondoskodás

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.702

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02314

 ( 220 )  2018.08.01.

 ( 732 )  Etaska.hu Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  etaska

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; bőr pénztárcák; bőr pénztárcák

aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák; csuklóra rögzíthető pénztárcák; erszények, pénztárcák;

kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák; levéltárcák, pénztárcák nemesfémből;

multifunkciós erszények, pénztárcák; övhöz erősíthető pénztárcák; pénztárcák kártyatartóval; pénztárcák

kártyatartó rekesszel; pénztárcák, erszények; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; alkalmi táskák [clutch];

atlétikai táskák; bőrutánzatból készült táskák; boston táskák; cipőtároló zsákok, cipőtartó táskák; erszények,

táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; estélyi táskák; fogantyúk [táskák]; guruló táskák;

gurulós táskák; hátizsákok, táskák hegymászóknak; hétköznapi, utcai táskák; hétvégi táskák; hordozótokok,

táskák; irattáskák, üzleti táskák; kerekekkel ellátott táskák; kozmetikai táskák; kötött táskák, nem nemesfémből;

műszőrme táskák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; orvosi táskák (üresen); összehúzható szájú táskák;

pelenkatartó táskák; pelenkázó táskák; satchel táskák; sportruházathoz használt táskák; táskák, hátizsákok

táborozóknak; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák sportruházathoz; üresen értékesített kozmetikai

 táskák; vállon átvethető táskák; vízálló táskák.

  25    Derékszíjak, övek.
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 ( 111 )  227.703

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02306

 ( 220 )  2018.08.01.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.704

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02185

 ( 220 )  2018.07.19.

 ( 732 )  Szabó Péter Attila, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketing tanácsadás, marketing kampány lebonyolítása, digitális marketing, marketing terv készítés,

hirdetési szolgáltatások, hirdetés elhelyezése, hirdetések elektronikus felületeken, hirdetési és

 reklámszolgáltatások, reklámok és hirdetések összeállítása.

 41    Animációs szolgáltatások, animációs rajzfilmek készítése, animációs és élő műsorok gyártása, animációs

mozis videóklipek gyártása, animációs szórakoztató filmekkel kapcsolatos szolgáltatások, 2D és 3D és HD

 animációk gyártása.

 42    Számítógépes animációk programozása, animációk tervezése mások megbízásából, animációk és speciális

 effektek tervezése.

 ( 111 )  227.706

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02183

 ( 220 )  2018.07.18.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BG Property

 ( 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).

 ( 111 )  227.707

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 03173

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  TUXEVID
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.708

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02180

 ( 220 )  2018.07.18.

 ( 732 )  Biggeorge Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BG Holding

 ( 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).

 ( 111 )  227.709

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 03174

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  VIZAPOLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.710

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02177

 ( 220 )  2018.07.18.

 ( 732 )  Sportkontroll Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  227.711

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 03175

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  VULLINA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.712

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02175

 ( 220 )  2018.07.18.
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 ( 732 )  Cudy Future Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  227.713

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 02174

 ( 220 )  2018.07.18.

 ( 732 )  Cudy Future Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  227.714

 ( 151 )  2019.04.18.

 ( 210 )  M 18 03176

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  XYWERON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.718

 ( 151 )  2019.04.23.

 ( 210 )  M 18 02646

 ( 220 )  2018.09.11.

 ( 732 )  Leviathan Solutions Kft., Budapest (HU)

  

( 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; 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.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  227.719

 ( 151 )  2019.04.23.

 ( 210 )  M 18 02648

 ( 220 )  2018.09.11.

 ( 732 )  Gála Kereskedelmi Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Ágyneműk, takarók, asztalterítők, mintás vászon, törölközők.

  25    Alsóruházat, fehérneműk, felsőruházat.

 ( 111 )  227.720

 ( 151 )  2019.05.15.

 ( 210 )  M 18 02650

 ( 220 )  2018.09.11.

 ( 732 )  Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; árvérési szolgáltatások; célzott

marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; marketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; reklámszövegek

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

összeállítása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás,

 információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások.

 36    Jótékonysági célú gyűjtések; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

 szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás.

  37    Vásári standok és üzletek építése.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; üdvözölőkártyák továbbítása online; telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; video on-demand közvetítések; vezeték

 nélküli műsorterjesztés.

 39    Áruszállítás; taxi szolgáltatások; teheráru szállítmányozás; termékek csomagolása (1); termékek

 csomagolása (2); információ szállítással kapcsolatban.

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); cirkuszok; coaching (tréning);

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on line publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet;
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filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; nem

reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem

letölthető videók biztosítása; óvodák; rádió- és televízió műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése

és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások.

  42    Tudományos kutatás; szakszövegek írása; grafikai tervezés.

 43    Állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bölcsődék, óvodák; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; terembérlés találkozókhoz; turistaházak, üdülők; udon és

 soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 44    Beszédterápia; betegápolási szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; fodrászat; hospice

ellátás, elfekvők; humán szövetbank-szolgáltatások; in vitro [testen kívüli mesterséges] megtermékenyítési

 szolgáltatások; kábítószerfüggő betegek rehabilitációja; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyárak biztonsági célú

vizsgálata; gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatás]; házasságközvetítő irodák; jogi kutatás; jogi szolgáltatások

szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások

megválaszolásában; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; kártyavető szolgáltatások;

közbenjárás; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; társkereső szolgáltatások;

 vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése; show-műsorok készítése.

 ( 111 )  227.721

 ( 151 )  2019.05.15.

 ( 210 )  M 18 02653

 ( 220 )  2018.09.12.

 ( 732 )  MAXMÉDIA Kft., Körmend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Számítástechnikai eszközök, kellékek, alkatrészek, kiegészítők, számítógépek, netbookok, notebookok,

 laptopok, online pénztárgépek, szerverek kereskedelme.

 37    Számítástechnikai termékek, pénztárgépek, online pénztárgépek, számítógépek, notebookok, laptopok,

netbookok, táblagépek, PC-k, nyomtatók, plotterek, ipari panelek, monitorok, szünetmentes tápegységek, mobil

telefonok javítása és szervizelése; szerverek üzembe helyezése; hálózati hibák feltárása és javítása;

számítástechnikai termékek és hálózatok helyszíni javítási és szervizelési szolgáltatása, karbantartása;

számítógépes hálózatok és szerverek telepítése és üzembe helyezése, kivitelezése felügyelete; szerverek

 ellenőrzése és monitoringozása, meghibásodások jelzése; telefonközpontok telepítése és javítása.

 42    Számítástechnikai hardverek és szoftverek tervezése; számítógépes hálózatok tervezése és fejlesztése;

 weboldal készítése.

 ( 111 )  227.722

 ( 151 )  2019.04.23.

 ( 210 )  M 18 02924

 ( 220 )  2018.10.10.

 ( 732 )  Ádám Rudolf, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.723

 ( 151 )  2019.05.15.

 ( 210 )  M 18 03054

 ( 220 )  2018.10.19.

 ( 732 )  Shenzhen Times Innovation Technology Co., Ltd., Shenzen City, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Permetezőgépek; dezintegrátorok, aprítógépek; nyomdagépek; elektromechanikus élelmiszergyártó gépek;

elektromos juicer-ek; csomagológépek; kávédarálók, nem kézzel működtetett; keverőgépek háztartási használatra

[elektromos]; elektromos keverőgépek; mosógépek; túlhevítők; felvonóvezérlő készülékek; fémfeldolgozó gépek;

elektromos csavarhúzók; festékszóró gépek; önindítók, indítókapcsolók motorokhoz és hajtóművekhez;

elektromos hegesztőkészülékek; kefék porszívókhoz; porszívóhoz csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró

tartozékok; porszívók; zsinór nélküli porszívók; porzsákok és szűrők porszívókhoz; habverők, elektromos;

elektromos konzervnyitók; légtisztítók (motorok részei); dugattyúk motorokhoz; szivattyúk [gépek]; tengelyek

gépekhez; szívófejek porszívókhoz; járműmosó berendezések; csövek porszívókhoz; elektromos

 ventilátoregységek porszívókhoz; befejező megmunkálógépek.

 11    Lámpák; világító berendezések és készülékek; lámpák járművekhez; reflektorok járművekhez; lámpák

gépkocsikhoz; csíraölő lámpák a levegő tisztításához; műkörmös lámpák; mikrohullámú sütők; hűtőberendezés;

elektromos hajszárítók; szűrők légkondicionálókhoz; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek;

légfertőtlenítők; légkondicionálók járművekhez; fűtőkészülékek; párásítók központi fűtés radiátoraihoz;

arcgőzölő készülékek [szaunák]; víztisztító berendezések; forróvizes palackok; gyújtókészülékek; fénytompító

szerkezetek járművekhez [lámpa szerelvények]; légtisztítók gépjárművekhez; negatív ionos párásító; radiátorok,

elektromos; elektromos lábmelegítők; párásítók [háztartási célokra]; légpárásító berendezések; füstölőkészülékek,

fumigációs berendezések, nem gyógyászati használatra; zsebmelegítők; elektromos ventilátorok személyes

 használatra; hidromasszázs fürdőberendezések; elektromos vízforraló kannák; elektromosan fűtött lábzsákok.

 12    Elektromos járművek; távirányítós járművek, nem játékszerek; lopásgátló eszközök járművekhez;

szivargyújtók gépkocsikba; hamutartók gépkocsikhoz; kormánykerekek járművekhez; nem motoros,

összecsukható poggyászkocsik; légszivattyúk, légpumpák [járműtartozékok]; járműkárpitok; napellenzők

gépkocsikba; visszapillantó tükrök; siklók; kézikocsik; gumiabroncsok járműkerekekhez; vízijárművek;

csomagtartók járművekhez; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba]; tolatásjelzők járművekhez;

kerékpárok; kerékpárpumpák; babakocsik; javító felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; civil drónok; távirányítású

járművek víz alatti vizsgálatokhoz; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; biztonsági hevederek, hámok

járműülésekhez; üléshuzatok járművekhez; biztonsági gyermekülések járművekhez; kerékpár dudák; lábbal

 hajtott szánok; gumiabroncsok gépjárművekhez; hajók; irányjelzők kerékpárokhoz.

 ( 111 )  227.724

 ( 151 )  2019.04.23.

 ( 210 )  M 18 03058

 ( 220 )  2018.10.19.

 ( 732 )  Purefood Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Ászár (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.728

 ( 151 )  2019.04.23.

 ( 210 )  M 18 03169

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  PYDIOLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.729

 ( 151 )  2019.04.24.

 ( 210 )  M 18 03170

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  REMINTER

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.730

 ( 151 )  2019.04.24.

 ( 210 )  M 18 03172

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  RENIXOLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.731

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01721

 ( 220 )  2018.06.05.

 ( 732 )  Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)

 ( 740 )  Harcz Zoltán, Diósd

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.732

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01938

 ( 220 )  2018.06.22.

 ( 732 )  Ambrus Zoltán, Eger (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek (zoknik).
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 ( 111 )  227.733

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02116

 ( 220 )  2018.07.11.

 ( 732 )  Farkas Ferenc, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 )  Royal Borház

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  227.734

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02252

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  Wolf Regina, Taksony (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai célú folyadékok, oldatok, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők,

kozmetikai készítmények fogyáshoz, kozmetikai készletek, kozmetikai krémek, kozmetikai maszkok, kozmetikai,

szépségápolási készítmények, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikumok

szemöldökhöz, krémek bőrökhöz, smink, sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító,

 sminklemosó készítmények, szemöldökceruzák, szőrtelenítők, henna (kozmetikai festék).

 5    Gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények.

  41    Szakmai átképzés, gyakorlati képzés, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból.

 44    Sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai, sminktetoválás, szemöldök sminktetoválás, ajaksmink tetoválás,

 száj sminktetoválás, szemhéj sminktetoválás, szépségszalonok.

 ( 111 )  227.735

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02253

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  Wolf Regina, Taksony (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai célú folyadékok, oldatok, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők,

kozmetikai készítmények fogyáshoz, kozmetikai készletek, kozmetikai krémek, kozmetikai maszkok, kozmetikai,

szépségápolási készítmények, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikumok

szemöldökhöz, krémek bőrökhöz, smink, sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító,

 sminklemosó készítmények, szemöldökceruzák, szőrtelenítők, henna (kozmetikai festék).

 5    Gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények.

  41    Szakmai átképzés, gyakorlati képzés, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból.

 44    Sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai, sminktetoválás, szemöldök sminktetoválás, ajaksmink tetoválás,

 száj sminktetoválás, szemhéj sminktetoválás, szépségszalonok.

 ( 111 )  227.736
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 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02536

 ( 220 )  2018.08.31.

 ( 732 )  MP Solutions Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kökény Zoltán, Tatabánya

 ( 541 )  IT Speed Dating

 ( 511 )  35    Állásközvetítő irodák; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketing szolgáltatások;

 munkaerő-toborzás; szakmai önéletrajz írása mások számára.

 41    Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; pályaválasztási

 tanácsadás; szakmai átképzés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 42    Információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia

területén; mérnöki munkák, szolgáltatások; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk

 nyújtása, weboldalon keresztül.

 ( 111 )  227.738

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02254

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  Wolf Regina, Taksony (HU)

 ( 740 )  Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai célú folyadékok, oldatok, kozmetikai festékek, kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők,

kozmetikai készítmények fogyáshoz, kozmetikai készletek, kozmetikai krémek, kozmetikai maszkok, kozmetikai,

szépségápolási készítmények, kozmetikai szerek, kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikumok

szemöldökhöz, krémek bőrökhöz, smink, sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők, sminkeltávolító,

 sminklemosó készítmények, szemöldökceruzák, szőrtelenítők, henna (kozmetikai festék).

 5    Gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények.

  41    Szakmai átképzés, gyakorlati képzés, divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból.

 44    Sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai, sminktetoválás, szemöldök sminktetoválás, ajaksmink tetoválás,

 száj sminktetoválás, szemhéj sminktetoválás, szépségszalonok.

 ( 111 )  227.739

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02664

 ( 220 )  2018.09.12.

 ( 732 )  Alle Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  227.740

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02665

 ( 220 )  2018.09.12.

 ( 732 )  Active Agent Marketing Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 111 )  227.741

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02666

 ( 220 )  2018.09.12.

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.742

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 03344

 ( 220 )  2018.11.12.

 ( 732 )  Cao Lele, Budapest (HU)

 ( 740 )  Huang Szilvia, Budapest

 ( 541 )  K & D Flex
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 ( 511 )   25    Zoknik; harisnyaáruk, alsóruházat, fehérneműk.

 ( 111 )  227.746

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02144

 ( 220 )  2018.07.13.

 ( 732 )  PannonPharma Kft., Pécsvárad (HU)

 ( 541 )  CILOPEDA

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

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

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

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

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

 ( 111 )  227.747

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02154

 ( 220 )  2018.07.16.

 ( 732 )  Tóth András, Sárvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Havasi Adrienn, Sárvár

  

( 546 )

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.748

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02283

 ( 220 )  2018.07.30.

 ( 732 )  Szakasits Edit, Mór (HU)

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények].

 41    Nevelés; szakmai képzés; állatidomítás, kiképzés; kutyákkal való bánás oktatása; állatszépségápolási,

 állatkozmetikai oktatás.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok részére.

 ( 111 )  227.749

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02559

 ( 220 )  2018.09.03.

 ( 732 )  ICO Író- és Irodaszereket Gyártó és Forgalmazó Zrt., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SULIKÉSZ

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

 ( 111 )  227.750

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02811

 ( 220 )  2018.09.26.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  227.751

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02813

 ( 220 )  2018.09.26.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  227.752

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02953

 ( 220 )  2018.10.11.

 ( 732 )  FORD MOTOR COMPANY, Dearborn, Michigan (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FORD OPCIÓ

 ( 511 )  36    Finanszírozási szolgáltatások; kölcsönvásárlás finanszírozása; lízing-beszerzési finanszírozás; hitelek

 (finanszírozás).

 ( 111 )  227.753

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 03094

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  VALOR HUNGARIAE Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kovács E. Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.755

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01668

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

 oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  227.756

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01792

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  227.757

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01795

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  Mátés Tibor, Kaposvár (HU)

 ( 541 )  CH START

 ( 511 )  3    Tisztítószerek, csőtisztító, lefolyótisztító.

 ( 111 )  227.758

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01926

 ( 220 )  2018.06.21.

 ( 732 )  dr. Mátyás Péter, Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.759

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01927

 ( 220 )  2018.06.21.

 ( 732 )  Joy's United Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

 műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok.

 ( 111 )  227.760

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02142

 ( 220 )  2018.07.16.

 ( 732 )  Bácsfalvi Tamás, Budapest (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).

 ( 111 )  227.761

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02152

 ( 220 )  2018.07.16.

 ( 732 )  Vargáné dr. Urbán Melinda, Orosháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása.

 ( 111 )  227.762

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02286

 ( 220 )  2018.07.30.

 ( 732 )  Muntyán Krisztián Péter, Kétegyháza (HU)

  

( 546 )

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1075



 ( 511 )  9    Szoftverek; applikációs szoftver; számítógépes szoftverek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  227.763

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01790

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  Tóth Brigitta, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  BIDISTA

 ( 511 )   16    Folyóiratok; könyvek; nyomtatott publikációk.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; receptek,

életmódtanácsadással kapcsolatos elektronikus publikációk, cikkek rendelkezésre bocsátása számítógépes

 hálózatok útján.

 ( 111 )  227.764

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02068

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Mi Patikánk Beszerzési Társulás Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.765

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02139

 ( 220 )  2018.07.12.

 ( 732 )  Kovács Tamás, Csopak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  227.767

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1076



 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02284

 ( 220 )  2018.07.30.

 ( 732 )  Horváth Krisztina Ildikó, Algyő (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

 ( 541 )  Az egészség érték, a gyógyítás hivatás, a praxis üzlet

 ( 511 )  16    Könyvek; könyvecskék, brossúrák; noteszek, zsebkönyvek [papíripari cikkek]; nyomtatott brossúrák;

nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott kézikönyvek; nyomtatott publikációk; nyomtatott reklámanyagok;

 nyomtatott röplapok; nyomtatott szemináriumi jegyzetek; nyomtatott szórólapok; reklámbrosúrák.

 35    Egészségüggyel kapcsolatos marketingszolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; online reklámozás; reklámanyagok online megjelenítése; reklámozási, marketing és promóciós

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

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; reklámozással, hirdetéssel

kapcsolatos konferenciák szervezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák,

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

orvostudomány területén; konferenciák szervezésével,lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és

tájékoztató szolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; könyvek multimédiás megjelentetése;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok

 on-line publikálása; hangoskönyvek kiadása.

 ( 111 )  227.768

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02287

 ( 220 )  2018.07.30.

 ( 732 )  Kukli Róbert, Páty (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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.770

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02425

 ( 220 )  2018.08.15.

 ( 732 )  Nékám Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyhatású bőrápoló készítmények; fényvédelemre, akne és egyéb bőrbetegségek, fertőzések megelőzésére

és kezelésére szolgáló gyógyhatású készítmények; gyógyhatású krémek, gyógyhatású testápolók; gyógyhatású

 szappanok, gyógyhatású samponok; óvszerek; tisztasági betétek, intim betétek, tamponok.

 15    Bőregészség és bőrgyógyászati tárgyú ismeretterjesztő kiadványok és szakkiadványok; fiatalok

bőrgyógyászati és higiéniai ismereteinek bővítését, szexuális felvilágosítását, környezeti ártalmaktól, bőrkárosító

divatirányzatoktól és nemi fertőzésektől való megóvását célzó ismeretterjesztő kiadványok; papírszalvéták,

 zsebkendők, papírtörlők, papír-írószer áruk, noteszek, nyomtatott naptárak, tollak.

 41    Egészségügyi oktatás és képzés; orvosképzés; egészségügyi, betegségmegelőzési és egészséges életmód

témájú ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése; egészségügyi, betegségmegelőzési, gyógyászati

tárgyú tudományos és ismeretterjesztő elektronikus publikációk, letölthető kiadványok, publikációk; kiadói

 szolgáltatások.

 ( 111 )  227.771

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02550

 ( 220 )  2018.08.31.

 ( 732 )  CorvinSoft Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  227.772

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02688

 ( 220 )  2018.09.14.

 ( 732 )  QIANJIANG-KEEWAY (EURÓPA) Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szentendre (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  KEEWAY RKR

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  227.773

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02814

 ( 220 )  2018.09.26.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  227.774

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 03091

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  VALOR HUNGARIAE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács E. Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.775

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 00602

 ( 220 )  2018.02.23.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  227.777

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01793

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Engel Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  227.778

 ( 151 )  2019.04.25.
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 ( 210 )  M 18 01924

 ( 220 )  2018.06.21.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  227.779

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02067

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 )  Mi Patikánk Beszerzési Társulás Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mi Patikánk - Egészségre nyitva

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.781

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02153

 ( 220 )  2018.07.16.

 ( 732 )  Rácz Krisztián, 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).

 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).

 ( 111 )  227.782

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02289

 ( 220 )  2018.07.30.

 ( 732 )  Fekete Attila, Győrszemere (HU)
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 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok; kárpitozott bútor; kárpitozott átalakítható bútorok; ágyak; heverők; heverő alapú ágyak; kanapék;

kanapéágyak; kanapék, díványok; átalakítható kanapék; kihúzható szófák, kanapék; fali díványok, kanapék;

 matracok; matrac alapok; matracok, szivacsok.

 24    Bútorhuzatok; bútorszövetek; bútorszövet méteráruk; bútorszövet, lakástextil; bútorhuzatok textilből;

bútorhuzatok műanyagból; bútorszövetek, kárpitok; textilanyagok bútorgyártáshoz; bútor- és kárpitszövetek;

bútorvédő huzatok textilből; szőtt anyagok bútorokhoz; bútorhuzatok [nem méretre szabottak]; bútorszövetek,

 textil méteráru formájában; bútorhuzatok textilből és műanyagból [nem illesztettek].

 40    Bútorfényezés; bútorok bevonatainak eltávolítása; bútorok gyulladásállóvá tétele; fröccsöntött bútorok

 előállítása; bútorok igény szerinti gyártása; bútorok gyártása megrendelések és kikötések alapján.

 ( 111 )  227.783

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02544

 ( 220 )  2018.08.31.

 ( 732 )  S&S 2001 Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Best Shop, Önnek szól!

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  227.784

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02545

 ( 220 )  2018.08.31.

 ( 732 )  Novák András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros F. Tamás ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  ÉDESVÍZ KIADÓ

 ( 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; 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  227.785

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 01670

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Kiss András egyéni vállalkozó, Kőszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi vagy reklámcélú

 kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing.

 ( 111 )  227.786

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 02145

 ( 220 )  2018.07.13.

 ( 732 )  Bagdi-Seres Márta, Szeged (HU)

 ( 740 )  TABI ÜGYVÉDI IRODA, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  227.789

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 03235

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Miskolci Likőrgyár Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  BOYARIN

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, vodkák.

 ( 111 )  227.790

 ( 151 )  2019.04.25.

 ( 210 )  M 18 03098

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Gasztro-Gál Étkeztetési és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Major Emese, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; vendéglátás.

 ( 111 )  227.792

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 03092

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  VALOR HUNGARIAE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács E. Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.793

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02551

 ( 220 )  2018.08.31.

 ( 732 )  Appartme Kft., Mórahalom (HU)

 ( 541 )  appartme

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

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

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

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

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

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

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 ( 111 )  227.795

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02276

 ( 220 )  2018.07.27.

 ( 732 )  MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adminisztrációs adatfeldolgozás; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; írott
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kommunikáció és adatok regisztrálása; írott kommunikáció és adatok összegyűjtése és rendszerezése; marketing

szolgáltatások; pályázatra érkező árajánlatok összegyűjtése; sajtófigyelés; statisztikai adatok összeállítása

tudományos kutatásban történő használatra; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti elemzés; üzleti

értékelések; üzleti felmérések; üzleti információs szolgáltatások; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; üzleti

konzultáció; üzleti lehetőségek értékelése, becslése; üzleti projektmenedzsment; üzleti projektek ügyvitele; üzleti

projektbeszámolók írása; üzleti statisztikák elemzése; üzleti statisztikák készítése; üzleti statisztikák gyűjtése;

üzleti stratégiai tanácsadás; üzleti tanácsadás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti tervezési

szolgáltatások; üzleti ügyekkel kapcsolatos projekt-tanulmányok előkészítése; üzleti ügyekkel kapcsolatos

 projekt-tanulmányok készítése; kutató projektek reklámozása.

 41    Tudományos információs folyóiratok kiadása; tudományos munkák közzététele; tudományos tanfolyamok;

tudományos tanfolyamok lebonyolítása; képzés és oktatás; laboratóriumi kutatásokhoz használt tudományos

műszerek és eszközök kezelésének oktatása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatáshoz

kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási előadások szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási

konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szolgáltatások nyújtása;

oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; üzleti oktatási szolgáltatások; egyetemi oktatási

szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; akadémiai, tudományos vizsgáztatási szolgáltatások; élő

 előadások bemutatása; oktatás, tanítás.

 42    Mérnöki kutatások tudományos területeken; tudományos elemzés; tudományos és műszaki szolgáltatások;

tudományos és technológiai szolgáltatások; tudományos és technológiai tervezés; tudományos felmérések

végzése; tudományos információ összeállítása; tudományos információszolgáltatás; tudományos jelentések

készítése; tudományos kockázatértékelés; tudományos kutatás; tudományos kutatás és elemzés; tudományos

laboratóriumi szolgáltatások; tudományos kutatással kapcsolatos információszolgáltatás; tudományos kutatáshoz

kapcsolódó jelentések készítése; tudományos kutatási információk és eredmények biztosítása online kereshető

adatbázison keresztül; tudományos kutatáshoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; tudományos tanácsadási

szolgáltatások; tudományos tanulmányok elvégzése; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó

tervezés; tudományos szolgáltatások és a hozzájuk kapcsolódó kutatás; tudományos technológiai szolgáltatások;

tudományos tanácsadó szolgáltatások; technológiai elemzés; technológiai jelentések készítése; technológiai

kutatás; technológiai projekttanulmányok készítése; tudomány technológiai információnyújtás; fizikai kutatások;

fizikával kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások; fizikával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; kutatás

a fizika területén; számítógéppel segített tudományos elemzés; számítógéppel segített tudományos kutatás;

számítógéppel támogatott tudományos tesztelés; tanácsadás a fizika területén; technológiához kapcsolódó kutatás;

műszaki kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; kutatólaboratóriumok; adatbázisok segítségével

végrehajtott tudományos kutatás; információtechnológiai projektvezetés; laboratóriumi kutatások; mechanikai

kutatások; műszerfejlesztéssel kapcsolatos kutatások; mérnöki projekttanulmányok; mérnöki kutatás; mérnöki

 kutatás technológiai területeken.

 ( 111 )  227.796

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02143

 ( 220 )  2018.07.13.

 ( 732 )  Erőforrás Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szalóky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OkoShop

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.797
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 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02560

 ( 220 )  2018.09.04.

 ( 732 )  Király Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  227.798

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02070

 ( 220 )  2018.07.06.

 ( 732 )  Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  dr. Magyar György, Gyula

  

( 546 )

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.799

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 01596

 ( 220 )  2018.05.25.

 ( 732 )  Nagy Attila, Budapest (HU)

 Takács Domokos László, Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek, egészségügyi szolgáltatásokat támogató szoftverek és ilyen szoftvereket tartalmazó adathordozók.

 42    Szoftverek internetes hozzáféréshez, szoftver csomagok, szoftverek tervezése, szoftverek fejlesztése,

 szoftverek telepítése.

  44    Orvosi rendelők és klinikák informatikai támogatása.

 ( 111 )  227.801

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 03093

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  VALOR HUNGARIAE Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kovács E. Tünde Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.802

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02965

 ( 220 )  2018.10.12.

 ( 732 )  Prekup Zsolt, Nyírbogdány (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Sec-Medic

 ( 511 )   41    Elsősegélyhez kapcsolódó oktató szolgáltatások.

 ( 111 )  227.803

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02812

 ( 220 )  2018.09.26.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  227.805

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02414

 ( 220 )  2018.08.13.

 ( 732 )  Kiss Sándor, Vác (HU)

 ( 541 )  MOTOMAGAMURA

 ( 511 )  9    Hangok képek rögzítésére, másolására DVD-k és egyéb digitális rögzítésű média.

  25    Ruházati cikkek.

  41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, koncertek, kiadói szolgáltatások.

 ( 111 )  227.806

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02407

 ( 220 )  2018.08.13.

 ( 732 )  Szitahegy Kft., Csopak (HU)
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 ( 541 )  Gléda

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.807

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02274

 ( 220 )  2018.07.27.

 ( 732 )  Papp Krisztián Sándor, Újfehértó (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott dió és diópótló keverékek; feldolgozott mák; feldolgozott hüvelyesek; szárított hüvelyesek;

lencse; kókuszreszelék; feldolgozott magvak; ehető magvak; feldolgozott szójabab táplálkozási használatra;

 szójagranulátum, szójakocka, pörkölt szója; mazsola; kandírozott gyümölcsök.

 30    Rizs; lisztek; gabonakészítmények; kukoricapehely; rozspehely; zabpehely; búzapehely; hajdinapehely;

zabkorpa; bulgur; kuszkusz; búzacsírák; popcorn/pattogatott kukorica; szezámmagok (fűszerek); feldolgozott

 quinoa, feldolgozott amaránt, vadrizs(elkészítve).

 31    Nyers köles; nyers hajdina; magvak; chiamag; bogyók (friss gyümölcsök); lenmagok; étkezési szezámmag,

 feldolgozatlan.

 ( 111 )  227.808

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02155

 ( 220 )  2018.07.16.

 ( 732 )  Rácz Krisztián, Budapest (HU)

 ( 541 )  KORONA BIRTOK ÉS PINCÉSZET

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 ( 111 )  227.811

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 01921

 ( 220 )  2018.06.21.

 ( 732 )  Tóth Csaba, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák;lombtápok; kelátozott anyagok növények

levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének táplálásához; vegyszerek és természetes anyagok keverékei, mezőgazdasági trágyákként történő

 felhasználásra.

 ( 111 )  227.812

 ( 151 )  2019.04.26.
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 ( 210 )  M 18 01787

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Péter Mária, Budapest (HU)

 ( 541 )  HAIRVISION

 ( 511 )   35    Hajápoló készítmények internetes kereskedelme.

  41    Hajanalitika oktatás.

  44    Hajápolási és hajdiagnosztikai tanácsadás és szolgáltatás az interneten keresztül.

 ( 111 )  227.813

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 01786

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Péter Mária, Budapest (HU)

 ( 541 )  HAIRSPICE

 ( 511 )  3    Hajápoló anyagok.

  35    Hajápoló készítmények internetes kereskedelme.

 ( 111 )  227.814

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02830

 ( 220 )  2018.09.27.

 ( 732 )  Marczi Tibor, Pécs (HU)

 ( 740 )  Marján Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 )  il porto

 ( 511 )  14    Ékszerek; ezüst, megmunkálatlan vagy vert; féldrágakövek; gyémántok; gyöngyök (ékszerek);

 gyöngyszemek ékszerkészítéshez; gyűrűk (ékszerek); karkötők (ékszerek).

 18    Bevásárlótáskák; kézitáskák; műbőr; oldaltáskák, tarisznyák; ruhatáskák utazáshoz; sachtel táskák;

 sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák (zacskók, tasakok)csomagolásra, bőrből.

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

 ( 111 )  227.815

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02815

 ( 220 )  2018.09.27.

 ( 732 )  Geopolisz Green Energy Kft., Acsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez.

 ( 111 )  227.816

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02692

 ( 220 )  2018.09.14.

 ( 732 )  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr (HU)
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( 546 )

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.817

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02558

 ( 220 )  2018.09.03.

 ( 732 )  Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

 41    Sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények megszervezése; sportszolgáltatások;

 sportszolgáltatások biztosítása; sporttevékenységek.

 ( 111 )  227.818

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02556

 ( 220 )  2018.09.03.

 ( 732 )  Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft, Miskolc (HU)

 ( 541 )  DVTK Jegesmedvék

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

  35    Sportolók promóciós menedzselése; sportversenyek és -események promóciója.

 41    Információnyújtás sporttevékenységekhez; közösségi sport- és kulturális események szervezése;
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sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási,

 sport és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  227.819

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02423

 ( 220 )  2018.08.14.

 ( 732 )  Jónásné Amin Anita, Fót (HU)

 Nemes Olivér, Budapest (HU)

 Blága Imola, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  227.821

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02066

 ( 220 )  2018.07.05.

 ( 732 ) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (további használt kereskedelmi név: Nissan Motor Co., Ltd.),

 Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos elosztó vagy vezérlő gépek és műszerek szárazföldi járművekhez; inverter szárazföldi

 járművekhez; elemek szárazföldi járművekhez.

 12    Elektromos járművek; vagonok; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; furgonok [járművek]; sport

haszonjárművekhez; autóbuszok; rekreációs járművek (RV); sportkocsik; versenyautók; motorok szárazföldi

járművekhez; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; elektromos motorhajtó egységek

szárazföldi járművekhez; karosszériák szárazföldi járművekhez; gépkocsialvázak; sebességváltók, áttételek

szárazföldi járművekhez; kormánykerekek járművekhez; gépkocsik és alkatrészeik és szerelvényeik; gépkocsik;

elektromos járművek, valamint alkatrészeik és szerelvényeik; üzemanyagcellás gépkocsik, valamint alkatrészeik

és szerelvényeik; váltóáramú vagy egyenáramú motorok szárazföldi járművekhez (alkatrészeik kivételével);

mechanikus elemek szárazföldi járművekhez; kardántengelyek, tengelyek vagy orsók (szárazföldi járművekhez);

csapágyak [szárazföldi járművekhez]; tengelykapcsolók vagy -kötések (szárazföldi járművekhez);

tengelycsapágyak szárazföldi járművekhez; erőátviteli elemek és fogaskerekes áttételek (szárazföldi

járművekhez); lengéscsillapítók [szárazföldi járművekhez]; rugók (szárazföldi járművekhez); fékek szárazföldi

járművekhez; hajtómotorok szárazföldi járművekhez; hibrid rendszerek a következőkhöz: személygépkocsik,

teherautók, kisteherautók, sport haszonjárművek, autóbuszok, szabadidős célú járművek (RV), sportkocsik,

versenyautók; elektromos gépkocsik; kerékagyak járművekhez; járműkerék; meghajtó mechanizmusok

 szárazföldi járművekhez.

 ( 111 )  227.823

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 01794

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  Bábolna TETRA Kft., Bábolna (HU)

 ( 740 )  Dr. Faragó Ügyvédi Iroda, Bábolna
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( 546 )

 ( 511 )   31    Élő baromfi, tojások keltetéshez.

 ( 111 )  227.824

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02002

 ( 220 )  2018.07.02.

 ( 732 )  Adcomnet Kft., Sárvár (HU)

 ( 740 )  dr. Váry Zalán, Budapest

  

( 546 )

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.825

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 17 02712

 ( 220 )  2017.08.29.

 ( 732 )  Maharishi Vedic University Limited, Mgarr (MT)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Iskolai szolgáltatások [képzés]; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; menedzsmenttel kapcsolatos

felnőttoktatási szolgáltatások; coaching gazdasági és menedzselési témákban; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos

tanfolyamok lebonyolítása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása; menedzsmenttel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; menedzser oktatási szolgáltatások; menedzsment-szemináriumokon kiosztott

tananyagok összeállítása; videoszalagok gyártása vállalati használatra menedzsment képzésekhez; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos képzési kurzusok biztosítása; tanfolyamok biztosítása általános menedzsment

területén; munkaszabályzatok kiadása üzleti menedzsmenthez; önismereti műhelyek és szemináriumok

lebonyolítása; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások azaz motivációs és oktatási előadók az ön-és személyes

fejlődés területén; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; segítségnyújtás, személyi

edzés és fitnesz tanácsadás vállalati ügyfeleknek, hogy segítsék munkatársaikat a mindennapi életben való fizikai

alkalmasság, erő, erőnlét és testmozgás megváltoztatásában; tanfolyamok biztosítása személyes időbeosztással

kapcsolatban; aerob és anaerob tevékenységeket előtérbe helyező személyiedző szolgáltatások [fitnesz edzés]

ellenállóképességet és rugalmasságot fejlesztő edzéssel kombinálva; személyi edzés fogyás és testmozgás

 kapcsán; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; meditációs gyakorlatok tanítása.
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 44    Masszázs; masszázzsal kapcsolatos információs szolgáltatások; dietetikus által nyújtott szolgáltatások;

étrendi és táplálkozási útmutatás; egészségügyi központok szolgáltatásai; meditációs szolgáltatások;

energiaszint-javítási, nevezetesen a stresszkezelés és stresszcsökkentési tanácsadás egyének számára életük

javítása érdekében; fizikoterápiás értékelés, mozgásszervi zavarok azonosítása és kezelése betegségek,

rendellenességek, állapotok vagy sérülések következtében fellépő károsodások, funkcionális korlátozások és

fogyatékosságok kialakulásának, tüneteinek és progressziójának megelőzésére, optimális fizikai működésének

helyreállítására, fenntartására és elősegítésére; stresszkezelési szolgáltatások; telefonon és személyes találkozás

keretében végzett személyes életmódú wellness-értékelések [fizikai és mentális egészséggel kapcsolatos

szolgáltatások]; személyes viselkedéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; egészség- és wellness-tanácsadás

személyes boldogsághoz; izomzat újraépítéséhez kapcsolódó személyes terápiás szolgáltatások; keringésjavítással

kapcsolatos személyes terápiás szolgáltatások; személyiségértékelési szolgáltatások (mentális egészséghez

kapcsolódó szolgáltatások); egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos szolgáltatások nyújtása,

nevezetesen személyi felmérések, személyreszabott rutinok, fenntartási ütemtervek és tanácsadás; wellness

(-egészségügyi) szolgáltatások nyújtása, nevezetesen személyi felmérések, személyre szabott rutinok, fenntartási

 ütemtervek és tanácsadás.

 45    Mások által egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások azaz

 kisgyermek felügyelete [helyben], társas kíséret, vallási összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  227.826

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 03382

 ( 220 )  2018.11.15.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  227.827

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 01290

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  Zsindelyes Pálinka Zrt., Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj termőterületéről származó szőlő felhasználásával készült szőlőpálinka.

 ( 111 )  227.828

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 01834

 ( 220 )  2018.06.12.

 ( 732 )  Dr. Vissy László Ferenc, Budapest (HU)
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 Vissyné dr. Rudolf Zsuzsanna, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  227.833

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02502

 ( 220 )  2018.08.27.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BURG

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  227.835

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02514

 ( 220 )  2018.08.29.

 ( 732 )  Béla Zoltán, Kecel (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth László, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; fehérbor; rozé borok; szőlőbor; vörösbor; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok.

 ( 111 )  227.836

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02516

 ( 220 )  2018.08.29.

 ( 732 )  Béla Zoltán, Kecel (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth László, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  227.838

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 02901

 ( 220 )  2018.10.08.

 ( 732 )  Koltai Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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 ( 541 )  PANIQ ROOM

 ( 511 )  41    Játékok szervezése; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások szabadulószobák formájában; közönség

 bevonását célzó játékok szervezése; interaktív szórakoztatás.

 ( 111 )  227.841

 ( 151 )  2019.04.26.

 ( 210 )  M 18 01886

 ( 220 )  2018.06.20.

 ( 732 )  Aquila Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti és vezetési tanácsadás, üzleti és pénzügyi auditálás, kockázatelemző auditálás.

 36    Követelés kezelés, pénzbehajtás, követelés-érvényesítési tanácsadás, ingatlan kezelés, ingatlanok

 üzemeltetése, pénzügyi kockázatértékelési és előrejelzési szolgáltatás.

 37    Elektromos berendezések felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek szerelése, karbantartása és

 üzemeltetése; beléptető rendszerek szerelése, karbantartása és üzemeltetése.

 42    Elektronikus tárolási szolgáltatások adatbázisok, képek és más elektronikus adatok archiválásához;

elektronikus adatok digitális archiválása, biztonsággal összefüggő technológiák fejlesztése, biztonságtechnológiai

fejlesztések, drón technológiák fejlesztése, szoftver fejlesztés, dokumentumkezelő technológiák és szoftverek

 fejlesztése, számítógépes hálózaton keresztül (e-learning) történő oktatási programok fejlesztése.

 45    Biztonsági szolgáltatások, biztonsági őrszolgálat, őrző-védő szolgáltatás, detektív szolgáltatás, áruházi

detektív szolgáltatás, nyomozás, vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások, fegyveres vagyonvédelmi szolgáltatás,

üzletszervezési és vezetési tanácsadás, szaktanácsadás biztonsági kérdésekben, betörés elleni és biztonsági

riasztás figyelése, biztonsági távfelügyelet szolgáltatása, kivonuló szolgálat biztosítása biztonsági rendszerek

 riasztása esetében; betörés elleni riasztórendszerek, biztonsági és beléptető rendszerek felügyelete.

 ( 111 )  227.843

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02568

 ( 220 )  2018.09.04.

 ( 732 )  Ghukas Khachatryan, Budapest (HU)

 ( 541 )  yooto

 ( 511 )  1    Ruházat kezelésére használt vegyszerek.

3    Parfümök és illatanyagok; aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra;

amla olaj kozmetikai célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; fogyás

segítésére használt kozmetikai készítmények; geraniol kozmetikai használatra; henna [kozmetikai festék];

illóolajok kozmetikai használatra; impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai

használatra; kókuszolaj kozmetikai célokra; kötszer kozmetikai célokra; kozmetikai folyadékokkal impregnált

nedves törlőkendők; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikai vatta; kozmetikumok és kozmetikai

készítmények; kréta kozmetikai használatra; lakk kozmetikai célokra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra;

masztix kozmetikai használatra; olajok kozmetikai célokra; piperonál kozmetikai alkalmazásra; ragasztószerek

kozmetikai használatra; tisztítók kozmetikai ecsetekhez; ricinusolaj kozmetikai célokra; vatta kozmetikai

használatra; vattalabdacsok kozmetikai célokra; vatták kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai

 használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; vattapamacsok kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra.

 25    Alsóneműhöz való betoldások [ruházati cikkek részei]; alsórészek [ruházat]; atlétikai ruházat; baba
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nadrágok [ruházat]; balett-trikókhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; ballonkabátok [ruházat]; betoldások

(ruházat része); birkózó mérkőzéseken viselt ruházat; bodyk [ruházat]; bőrövek [ruházat]; bundák, szőrmék

[ruházat]; chaps nadrág (ruházat); csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat]; esőálló ruházat;

estélyi ruházat; fátylak [ruházat]; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat; fülvédők [ruházat];

fürdőruhákhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; gabardin ruházat; gallérok

[ruházat]; hagyományos japán ruházat; hajszalagok [ruházat]; harisnyákhoz való betoldások [ruházati cikkek

részei]; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; hőszigetelt ruházat; háromrészes öltönyök

[ruházat]; időjárásálló ruházat; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégtáncos ruházat;

karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; karmelegítők [ruházat]; kasmír ruházat; kendők [ruházat]; kerékpáros

ruházat; kész bélések [ruházat részei]; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk [ruházat]; kézelők [ruházat]; kézmelegítők

[ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; kisgyermek ruházat; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; körsálak

[ruházat]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei];

melegítőnadrágok [ruházat]; mellények [ruházat]; melltartópántok [ruházati részek]; műbőr ruházat; muffok

[ruházat]; napellenzők [ruházat]; népviseletek [ruházat]; nyakpántok [ruházati cikkek részei]; nyaksálak [ruházat];

öltözékek a ruházat védelmére; orárion [egyházi ruházat]; otthoni ruházat; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat];

parti kalapok [ruházat]; pelenkanadrágok [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; pufi dzsekik [ruházat]; rash guard

felső ruházat; rövid együttesek [ruházat]; rövidnadrágok [ruházat]; ruházat (bőr-); ruházat gépkocsivezetőknek;

ruházat halászoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz [nem

lovaglósapkák]; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati

cikként használt papírkalapok, papírcsákók; sálak [ruházati cikkek]; steppelt dzsekik [ruházat]; szabadidő

együttesek [ruházat]; szabadidő ruházat; szabadidős ruházat; szélálló ruházat; szőrméből készült ruházati cikkek;

szőtt ruházat; térdmelegítők [ruházat]; textilövek [ruházat]; thobe [hagyományos ruházat]; topok [ruházati

cikkek]; triatlonos ruházat; vállon viselt cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez; vászon ruházat;

viaszosvásznak [ruházat]; vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan,

vízálló ruházat; fejszalagok [ruházat]; alkalmi cipők; balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; bowling

cipők; cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; cipők kocogáshoz; cipők

lábröplabdához; cipőkhöz és csizmákhoz való fém védővasalások; cipőmerevítők, sámfák; cipőnyelvek cipőkhöz,

bakancsokhoz és csizmákhoz; cipőorr; cipőorrok; cipősarkak; cipősarok flekkek; cipősarokvédők; cipőszíjak;

cipőtalpak; cipőtalpak javításhoz; cipőtalpbetétek; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag; cipővédők, kivéve

gyógyászati használatra; fém cipőkellékek; fonott talpú cipők vagy szandálok; görgős cipők; gyalogló cipők;

hegymászó cipők; hétköznapi [casual] cipők; hódeszkás cipők; húzófülek cipőkhöz, bakancsokhoz és

csizmákhoz; jégkorong cipők; kerékpáros cipők; kiránduló cipők; kosárlabda cipők; köztes cipőtalpak; lapos

cipők; magas szárú cipő felsőrészek; magassarkú cipők; motoros cipők; nem ortopédiai célokra szánt cipőbetétek;

ökölvívó cipők; platform cipők; rattanból szőtt cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; rejtett sarkú cipők;

rögbi cipők; röplabda cipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; spárgatalpú cipők vagy szandálok; talpbetétek

 [cipőkhöz és csizmákhoz]; tépőzáras cipők; tornacipők, edzőtermi cipők; vízhatlan cipők; vízi cipők.

 26    Madártollak [ruházati kellékek]; karabineres kapcsok ruházati cikkekhez; nemesfém csatok [ruházati

kiegészítők]; tollak [ruházati kellékek]; kapcsok, gombok, csatok ruházati cikkekhez; hímzések ruházati

 cikkekhez, hímzett szövetek; fém fűzőlyukak ruházati cikkekhez.

 35    Elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; harmadik fél

alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél formatervezési

mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél zenéjének

népszerűsítése online weboldal-portfólió biztosításával; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató

kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; online hirdetési hálózaton biztosított

összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; online kereskedők áruinak

és szolgáltatásainak reklámozása kereshető online útmutató segítségével; online kereshető reklámútmutatók

szolgáltatása; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; online

reklámozás; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online reklámozás számítógépes
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kommunikációs hálózatokon keresztül; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása.

 ( 111 )  227.844

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02427

 ( 220 )  2018.08.15.

 ( 732 )  Digisec Nordic IPR Limited, Sliema (MT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda - dr. György András, Budapest

 ( 541 )  RichMeetBeautiful

 ( 511 )  35    Marketing és reklámozás; marketingkutatás és tanulmányok; üzleti adminisztrációs szolgáltatások

matematikai vagy statisztikai szolgáltatások regisztrálásával, létrehozásával vagy rendszerezésével kapcsolatban;

marketing és kapcsolattartó reklámügynökségek; a marketing és a kapcsolattartó reklámcégek számára kínált

szolgáltatásokkal kapcsolatos reklám; kapcsolattartási reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

 adminisztráció; irodai funkciók.

 38    Távközlés; üzenetek, információk, csevegőszobák, blogok és internetes fórumok elérése és sugárzása rádió-,

televízió- és telefonhálózatokon keresztül, beleértve a call centereket és sms-szolgáltatásokat, valamint az

interneten és az elektronikus hálózaton keresztül, beleértve, de nem kizárólagosan az elektronikus levelezést;

internetes portálok biztosítása az interneten; a csevegőszobákhoz, blogokhoz és internetes fórumokhoz való

hozzáférés biztosítása, működtetése és engedélyezése; adatbázisok - mint például a keresőmotor információs

fejlesztési célokra történő - létrehozása, beleértve az online szolgáltatásokat is, nevezetesen adatbázisok - mint

például a keresőmotor információs fejlesztési célokra történő - rendelkezésre bocsátása, működtetése és

engedélyezése; távközlési szolgáltatások a számítógépes adatbázis vagy elektronikus hálózat elérési idejére

vonatkozóan, beleértve a mások hozzáférésének biztosítását; online szolgáltatások, nevezetesen az

 adatbázisokhoz való hozzáférés internetes platformokként.

 41    Oktatás és képzés biztosítása; sport- és kulturális tevékenységek szervezése; szórakoztató tevékenységek és

szolgáltatások szervezése; kültéri- és szabadidős tevékenységek szervezése az interneten és azon kívül; a

szabadidős segítségnyújtás és szabadidős tevékenységek résztvevői számára nyújtott segítség; filmek, képek,

könyvek, katalógusok, hírlevelek és folyóiratok kiadása és terjesztése fizikai formában vagy interneten vagy

elektronikus hálózaton keresztül; oktatási és szórakoztatási szolgáltatások filmek, videokazetták, cd-rom-ok,

dvd-k és mágneses adathordozók szerkesztésével, gyártásával, kiadásával és bérlésével, beleértve az internetről és

az elektronikus hálózatokról való letöltéshez való hozzáférést; online játékok mobiltelefonon, interneten és

 elektronikus hálózaton keresztül.

 42    Számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázisok fejlesztése keresési

platformként; asp (alkalmazásszolgáltatói szolgáltatások), nevezetesen hálózatok integrálása, telepítése és

karbantartása neten és információcsere platformokon; a mobiltelefonhoz és az internethez és más elektronikus

hálózatokhoz letölthető szoftverek fejlesztése, beleértve a weboldalak tervezésével, fejlesztésével és

támogatásával kapcsolatos szolgáltatásokat; mobiltelefon-szolgáltatások, internet és egyéb elektronikus hálózatok

játékszolgáltatásainak tervezése és fejlesztése; a hálózati platformok fejlesztése és támogatása; csevegőszobák,

blogok és internetes fórumok fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások; online szolgáltatások, nevezetesen

 adatbázisok fejlesztése keresőmotorokként információfejlesztési célokra.

 45    Mások által végzett személyes és szociális szolgáltatások az egyének szükségleteinek kielégítésére;

házassági tanácsadási szolgáltatások, társasági hálózati és kapcsolattartási szolgáltatások rádiós, televíziós és

telefonos hálózatokon keresztül (beleértve a call centereket és sms-eket) az interneten és az interneten, valamint

az elektronikus hálózatokon kívül; társkereső ügynökségek; szociális szolgáltatások a párkapcsolati terápiával és

tanácsadással kapcsolatban; házasságközvetítő irodák, egyéni coaching, nevezetesen egyéni tanácsadás az

együttéléshez egyedülállóknak a társas kapcsolatok és a partnerkapcsolatok tekintetében; kikapcsolódásra és
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szabadidős tevékenységekre vonatkozó találkozók, ismerkedési alkalmak szervezése egymást nem ismerő

személyek számára; társasági escort szolgáltatások; a személyiség és a fizikai vonzerő tesztelésével kapcsolatos

szolgáltatások, valamint a személyiséggel és a fizikai vonzerővel kapcsolatos profilok kialakítása/előkészítése

mások számára; az online társkereső és ismerkedési szolgáltatásokkal kapcsolatos információszolgáltatás, a

szellemi tulajdon jogokhoz és az ipari tulajdonjogokhoz kapcsolódó felhasználói jogok nyújtásával kapcsolatos

 szolgáltatások; személyiség-, választás- és kapcsolattesztelés.

 ( 111 )  227.845

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 01761

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

 ( 541 )  Alma Diabox

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények, valamint gyógyászati segédeszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

 kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  227.846

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 01616

 ( 220 )  2018.05.28.

 ( 732 )  Kiss András egyéni vállalkozó, Kőszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kőszegi Sör "Egy legenda visszatér"

 ( 511 )  32    Árpabor (sör); malátasör; kvasz (alkoholmentes ital); malátacefre; söralapú koktélok; sörbetek (italok);

 sörcefre; sörök.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák);

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; on-line piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; relámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés

(2); televíziós reklámozás; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése.

  39    Ajándékcsomagolás.

 ( 111 )  227.847

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 01483

 ( 220 )  2018.05.15.

 ( 732 )  Törőcsik János, Tatabánya (HU)

 ( 541 )  CLEAR SYSTEM

 ( 511 )  35    Takarító szerekkel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; takarító eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1097



szolgáltatások; takarító gépekkel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; épületfenntartással kapcsolatos

kereskedelmi szolgáltatások; munkavédelmi eszközökkel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; egyéni

védőeszközökkel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; csomagolóanyagokkal kapcsolatos kereskedelmi

 szolgáltatások; ipari karbantartó anyagokkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

  39    Szállítás, csomagolás, raktározás.

  45    Jogi, biztonsági szolgáltatások.

 ( 111 )  227.848

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02433

 ( 220 )  2018.08.16.

 ( 732 )  Viski Csaba, Ráckeve (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  VISKI

 ( 511 )   40    Fröccsöntés; műanyag fröccsöntése.

 ( 111 )  227.849

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02303

 ( 220 )  2018.07.31.

 ( 732 )  Bokor Péter, Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Wagner Alma Laura, Sopron

 ( 541 )  Színt viszünk otthonába!

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

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

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; nem textil

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

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  227.850

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 01625

 ( 220 )  2018.05.29.

 ( 732 )  Pichler Róbert e. v., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hamburger és kézműves hamburger.

  43    Büfés és éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  227.851

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02156

 ( 220 )  2018.07.16.
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 ( 732 )  CONNECT-KING Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csömör, (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   40    3D nyomtatás.

  42    3D szkennelés.

 ( 111 )  227.853

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02304

 ( 220 )  2018.07.31.

 ( 732 )  Lea Team Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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).

  40    Anyagmegmunkálás (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.854

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02161

 ( 220 )  2018.07.18.

 ( 732 )  Huang Peng, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat.

 ( 111 )  227.855

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02291

 ( 220 )  2018.07.30.

 ( 732 )  Koncz Istvánné, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Párnák; lakástextilek; párnák (kárpitok); párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák; dekorációs párnák.
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 25    Férfi felsőruházat; női felsőruházat; pólók; nyomtatott pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók;

atlétatrikók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

pulóverek, szvetterek; melegítő felsők, sportos pulóverek; topok [ruházati cikkek]; nadrágok; férfi és női

nadrágok, mellények; szoknyák; női ruhák; blúzok; női ingek, blúzok; kalapok; sapkák; ingek; férfi és női ingek;

 rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; rövid nadrágok, shortok; farmerek; farmerruházat; farmernadrágok.

 41    Varrással kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; szabászattal kapcsolatos tanfolyamok

 szervezése és lebonyolítása; varrótanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  227.856

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 01763

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati segédeszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

 kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  227.857

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02429

 ( 220 )  2018.08.15.

 ( 732 )  International School of Budapest - Budapesti Nemzetközi Iskola, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Iskolai előkészítő nevelés és oktatás (alapfokú oktatást megelőző nevelés, angol és magyar tanrend szerint),

alapfokú oktatás 1-8. évfolyamon (angol és magyar tanrend szerint), általános középfokú oktatás (angol és

magyar tanrend szerint), közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés, napközi és tanulószobai foglalkozás, sport és

 szabadidős képzés, kulturális képzés.

 ( 111 )  227.858

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 01762

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  PATIKA MANAGEMENT Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati segédeszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

 kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz).

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  227.859

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02162

 ( 220 )  2018.07.17.

 ( 732 )  Aquarius Aqua Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft., Cegléd (HU)

 ( 740 )  Hegyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  227.860

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02302

 ( 220 )  2018.07.31.

 ( 732 )  Mester Akadémia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Irodai és oktatási segédanyagok; oktatási felszerelések; író és bélyegző eszközök; nyomtatványok; könyvek;

dossziék [papíráruk]; füzetek; irattartók [papíráru]; íróeszközök; írófelszerelések; írószerek; katalógusok;

 levélpapír; matricák; naptárak; toll- és ceruzatartók; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból.

 35    Előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten

keresztül; online reklámozás; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon.

 41    Oktatás; szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások szervezése; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; online oktatás biztosítása; online

tanfolyamokat tartalmazó weboldal biztosítása számos témában: sport, fotográfia, internet, kormányzat,

nemzetközi ügyek, élelmiszerek és italok, filmek, szórakozás, zene, tánc, előadás, üzleti menedzsment,

kiadványok és írások, művészet; filmek és videofilmek gyártása; hang- és képfelvételek készítése hang- és

képhordozókon; oktatási filmek gyártása; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatóvideók készítése;

videofelvételek készítése; tréningek biztosítása; coaching [tréning]; tájékoztatás nyújtása online oktatással

kapcsolatban; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; kulturális és szórakoztatási
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rendezvényszervezés; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; közönség bevonását célzó játékok

 szervezése; oktatási tananyagok kiadása.

 ( 111 )  227.861

 ( 151 )  2019.04.29.

 ( 210 )  M 18 02426

 ( 220 )  2018.08.15.

 ( 732 )  NT-Service Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

  42    Információtechnológiai [IT] szolgáltatások.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  227.862

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 01420

 ( 220 )  2018.05.09.

 ( 732 )  Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.863

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02617

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  KISS és TÁRSAI Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pánd (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  7 Vezér

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

 áru).

 ( 111 )  227.864

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 210 )  M 17 03608

 ( 220 )  2017.11.07.

 ( 732 )  Hanacsek Gábor EV., Budapest (HU)
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  ( 546 )

 ( 511 )  8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; borotvák.

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

 berendezések.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; kefék (az ecsetek kivételével);

 takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  227.865

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02618

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  KISS és TÁRSAI Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pánd (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Monte Cantini

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

 áru).

 ( 111 )  227.866

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02597

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  SIKER Ruhaipari Kft., Csepreg (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek; fitnesz gépek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; üzletvitel sportolók részére.

 41    Oktatás és szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és fitneszszolgáltatások; fitnesz órák vezetése; személyi

 edző szolgáltatások [fitnesz edzés].

 ( 111 )  227.867

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02605

 ( 220 )  2018.09.06.

 ( 732 )  Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  NOVOMED Kft. Cumbers Judit, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Borok forgalmazása.

  42    Borászati szolgáltatások.

 ( 111 )  227.868

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02599

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  Tóth Károly, Tatabánya (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Tűzoltó készülékek, tűzcsapok, tűzoltófecskendők, tűzoltó sprinkler-rendszerek, tűzoltószivattyúk,

 tűzoltótömbök, beépíthető automata oltórendszer, tűzoltó eszközök.

 41    Nevelés; szakmai képzés; oktatási szolgáltatások, a felsorolt szolgáltatások tűzvédelem, munkavédelem és

 környezetvédelem területén.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások; szaktanácsadói szolgáltatások; a felsorolt szolgáltatások

 tűzvédelem, munkavédelem és környezetvédelem területén.

 ( 111 )  227.869

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02598

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  Szemfüles Preventív Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 használatra.

9    Diagnosztikai, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; optikai eszközök,

 teljesítménynövelők és javítók.

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

 eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

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

 ( 111 )  227.870

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 01651

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Mátrai Zsolt, Pilisvörösvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Üvegmegmunkáló gépek; üvegvágó gyémántok (géprészek); fúvógépek; gravírozógépek; üvegipari gáztöltő

 készülékek.

 19    Ablaküveg a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra; alabástromüveg; biztonsági üveg; építési

(hőszigetelő) üveg; szigetelő üveg (építési); szilícium-dioxid (kvarc); színes üvegablakok; táblaüveg, síküveg

 építkezési célokra; üveggranulátumok utak jelzéséhez.

 21    Nyers vagy félig megmunkált üveg (kivéve az építéshez használt üveget); üvegáruk, feldolgozatlan és félig

 feldolgozott üveg, nem meghatározott célra.

 ( 111 )  227.871

 ( 151 )  2019.05.02.
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 ( 210 )  M 18 01251

 ( 220 )  2018.04.19.

 ( 732 )  Hirschler Glas Kft., Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; fából, parafából, nádból, gyékényből, fűzfavesszőből, szaruból, csontból,

elefántcsontból, halcsontból, kagylóhéjból, ámbrából, gyöngyházból, tajtékból, és mindezek pótanyagaiból, vagy

 műanyagokból készült termékek.

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

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

 (kivéve az építéshez használt üveget); üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

 ( 111 )  227.872

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 210 )  M 18 02477

 ( 220 )  2018.08.23.

 ( 732 )  Lunchbox Produkciós Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Bálok szervezése; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; oktatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok

készítése; show-műsorok; szórakoztatás; szövegek kiadása (nem reklámcélú); televíziós szórakoztatás; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videofilmezés.

 43    Bár szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék;

 kávéházak; önkiszolgáló éttermek; vendéglátóipar.

 ( 111 )  227.873

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02607

 ( 220 )  2018.09.06.

 ( 732 )  Wunderlich Borászati Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  NOVOMED Kft. Cumbers Judit, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Borok forgalmazása.

  42    Borászati szolgáltatások.

 ( 111 )  227.874

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02620

 ( 220 )  2018.09.10.
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 ( 732 )  Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 )  BLUM

 ( 511 ) 9    Játék szoftver; számítógépes játékprogramok; interaktív játékszoftverek; elektronikus játékszoftverek

elektronikus kézi eszközökhöz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; folyadékkristályos

 kijelzőjű kézi játékokhoz szolgáló rögzített programok.

 28    Játékok; játékszerek gyermekeknek; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; kártyajátékok; fejlesztő

kártyajátékok kisgyermekeknek; társasjátékok; fejlesztő társasjátékok kisgyermekeknek; videojátékok;

 hordozható elektronikus videojátékok; hordozható videojátékok.

 41    Képzés és oktatás; kiadványok megjelentetése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és

művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények

szervezése és lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; mentorálás; nyomtatványok és

nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatási rendezvények

lebonyolítása; online kiadványok megjelentetése; oktatás, tanítás; oktatás és képzés biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; óvodák; óvodás oktatás; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás];

pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel

 kapcsolatban; levelező oktatás, távoktatás; online távoktatási szolgáltatások; filmgyártás; filmforgalmazás.

 ( 111 )  227.875

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03147

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.876

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03157

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.877

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03159

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.878

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03164

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.879

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03156

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.880

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02364

 ( 220 )  2018.08.08.

 ( 732 )  Putnokiné Pócsi Mária, Hajdúnánás (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; gyógynövény összetevőkből álló készítmények (krémek, testápolók,

 szappanok); testápolási és szépségápolási készítmények, fürdőkészítmények.

  21    Kozmetikai- és toaletteszközök, fürdőszobai felszerelések és kiegészítők.

 ( 111 )  227.881

 ( 151 )  2019.05.08.

 ( 210 )  M 18 01266

 ( 220 )  2018.04.20.

 ( 732 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 541 )  MINDENKI PÉCSI AKAR LENNI

 ( 511 )  9    Elektronikus hordozók.

  16    Papír- és nyomdaipari termékek, könyvek, kiadványok, oktatási anyagok.

  25    Ruházati cikkek, táskák, sapkák.

  41    Oktatás, nevelés, szakmai képzés, sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  227.882

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 00053

 ( 220 )  2018.01.09.

 ( 732 )  Orbán Áron, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella, Debrecen

 ( 541 )  Magyar Harcászati Akadémia

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  227.883

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03153

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.884

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 01540

 ( 220 )  2018.05.22.

 ( 732 )  ML Mérnöki Iroda Kft., Torony (HU)

 ( 541 )  Toronyi Vendégház

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.885

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02482

 ( 220 )  2018.08.24.

 ( 732 )  Nyíri Zsuzsa, Gárdony (HU)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  20    Dekorációs párnák; dobozok írószerekhez; írószer tartó dobozok; nem fémből készült tárolók; nem fémből

 készült dobozok; kocka formájú nem fémből készült tárolók; kocka formájú nem fémből készült dobozok.

 24    Textilanyagok ruhagyártáshoz; textilcikkek és azok helyettesítői; textilanyagok dekorációs tárgyak

 készítéséhez; textilanyagok dekorációs tárgyak bevonásához.

 31    Szárított virágok; tartósított virágok; virágdekorációk [friss]; virágdekorációk [élő]; virágdekorációk

[szárított]; szárított virágok díszítésre; virágdekorációk textilanyagba varrva; szárított virágok textilanyagba

varrva; tartósított virágok textilanyagba varrva; dekorációs termékek szárított virágokból; dekorációs termékek

 tartósított virágokból.

 ( 111 )  227.886

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 01485

 ( 220 )  2018.05.15.

 ( 732 )  Hajdúböszörmény Város Önkormányzata, Hajdúböszörmény (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
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 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  227.887

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 02623

 ( 220 )  2018.09.10.

 ( 732 )  Ollé Tamás, Budapest (HU)

 Németh Roland, Budapest (HU)

  

( 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), DVDk 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.888

 ( 151 )  2019.05.14.

 ( 210 )  M 18 02625

 ( 220 )  2018.09.10.

 ( 732 )  D&YJ Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1109



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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  227.889

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03149

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.890

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03160

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  PORTAZIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.891

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03161

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  PROFANEX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.892

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03162

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.893

 ( 151 )  2019.05.02.

 ( 210 )  M 18 03298

 ( 220 )  2018.11.08.

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

 ( 541 )  REPADOLO

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  227.897

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 01758

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Budapest

 ( 541 )  Passport

 ( 511 )   41    Táncos rendezvények szervezése.

 ( 111 )  227.898

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03135

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.899

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03134

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.900

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03133

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.901

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03132

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.902

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03131

 ( 220 )  2018.10.26.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.903

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03129

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.904

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03127

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.905

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03126

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  DROSDION

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.906

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03124

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.907

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03123

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  DARDANELL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.908

 ( 151 )  2019.05.06.
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 ( 210 )  M 18 03121

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.909

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03120

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  DANDALO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.910

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03119

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.911

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03118

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.912

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03117

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  CORDOLLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.913

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03116

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  COLINDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.915

 ( 151 )  2019.05.06.
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 ( 210 )  M 18 02988

 ( 220 )  2018.10.15.

 ( 732 )  Schweickhardt György, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAROLLA

 ( 511 )   29    Gesztenye alapú kenhető krémek.

  30    Kakaó és gesztenye alapú krémek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  227.918

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 02865

 ( 220 )  2018.10.03.

 ( 732 )  AGROVIR Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  227.919

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 02864

 ( 220 )  2018.10.03.

 ( 732 )  AGROVIR Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AgroVIRTUS

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

 ( 111 )  227.920

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 02722
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 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  Batz Hungary Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  Jár nekem a kényelem

 ( 511 )   25    Lábbelik, cipők, papucsok és szandálok.

 ( 111 )  227.921

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 02603

 ( 220 )  2018.09.06.

 ( 732 )  Favilla s.r.o, Komarno (SK)

 ( 541 )  HealthGold - The Nature Behind Science

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  227.922

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03143

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.923

 ( 151 )  2019.05.06.

 ( 210 )  M 18 03145

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.929

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02064

 ( 220 )  2018.07.06.

 ( 732 )  PRIMUS Magán Egészségügyi Szolgáltatók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi, és egyéb egészségügyi szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  227.932

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02983

 ( 220 )  2018.10.13.

 ( 732 )  P.T. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, Sumatera Utara (ID)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda és Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  34    Hamutartók (nem fémből); szivarok; cigaretták; cigarettaszopókák; cigarettapapírok; öngyújtók; gyufák;

 dohányzási cikkek; dohány.

 ( 111 )  227.933

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02854

 ( 220 )  2018.10.03.

 ( 732 )  Parkour Technologies Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Riedler Richárd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftver mint szolgáltatás

 (SAAS).

 ( 111 )  227.934

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02590

 ( 220 )  2018.09.06.

 ( 732 )  Vörös Rita, Budapest (HU)

 Fehéri Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  PLAGE 18

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; borozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;

elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok készítése és biztosítása

azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása

vendégek számára; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre;

ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások;

éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; grilléttermek; kávézói szolgáltatások; koktélbárok szolgáltatásai; salátabárok; sörkert szolgáltatások;

szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; svédasztalos éttermi szolgáltatások; strand szolgáltatások;

 fürdőhelyi szolgáltatások; strand felszerelések bérbeadása.

 ( 111 )  227.935

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02581

 ( 220 )  2018.09.05.

 ( 732 )  Debreceni Gyógyfürdő Kft, Debrecen (HU)
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 ( 541 )  Hotel Lycium

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; rendezvények, kiállítások, vásárok és

 bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra.

 41    Szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; vállalati rendezvények

(szórakoztatás); képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai konferenciák

szervezése; konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti

 konferenciák szervezése.

 43    Szállásinformációk biztosítása az interneten; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek

megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; helyszínek

 biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; konferenciatermek biztosítása.

 ( 111 )  227.936

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 01229

 ( 220 )  2018.04.18.

 ( 732 )  Euro Travel International Idegenforgalmi, Utazási és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sár és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  39    Utazási irodai és helyfoglalási szolgáltatások; utazásszervezés [ügynökség]; utazási iroda; utazás és utasok

szállítása; utazással és szállítással kapcsolatos információnyújtás; utazások és szállítások szervezése;

 szállítóeszközök bérbeadása; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások.

 41    Utazással kapcsolatos oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; utazással kapcsolatos kiadói és híradói,

 beszámolói szolgáltatás.

  43    Étel- és italellátás; ideiglenes szállásbiztosítás.

 ( 111 )  227.938

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02785

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  Kun Almos 50%, Érd (HU)

 Gyurta Dániel 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Power Swim

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

 ( 111 )  227.939

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02786

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  NOVARTIS AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ADAXTRO

 ( 511 )  5    Emberi felhasználásra szolgáló gyógyszerkészítmények, nevezetesen trombin inhibitorok.

 ( 111 )  227.940

 ( 151 )  2019.05.13.
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 ( 210 )  M 18 02788

 ( 220 )  2018.09.24.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Holló Mária, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  227.941

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02856

 ( 220 )  2018.10.03.

 ( 732 )  Kovácsné Szabó Emese 60%, Kiskőrös (HU)

 Berkes Béla 40%, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  
( 546 )

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

 eszenciaolajok; testápolási és szépségápolási készítmények.

 35    Kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

 kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a szépségápolási termékek területén.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrászat; szépségápolás; szépségápolási

 kezelések; szépségszalonok; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  227.942

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02918

 ( 220 )  2018.10.09.

 ( 732 )  Bodor Bence István, Fonyód (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  DiaBBQ

 ( 511 )   29    Füstölt sajt; füstölt kolbászok; füstölt hal; füstölt húsok; füstölt gyümölcsök.

 ( 111 )  227.943

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02921

 ( 220 )  2018.10.10.

 ( 732 )  Orosi Levente, Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses
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adathordozók, hanglemezek; cD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.944

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02923

 ( 220 )  2018.10.10.

 ( 732 )  Orosi Levente, Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  227.945

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 02925

 ( 220 )  2018.10.10.

 ( 732 )  KAPTÁR irodák Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Székhelyszolgáltatási tevékenység.

  36    Irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez.
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  43    Terembérlés találkozókhoz; vendéglátás.

 ( 111 )  227.946

 ( 151 )  2019.05.13.

 ( 210 )  M 18 03610

 ( 220 )  2018.12.05.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  227.955

 ( 151 )  2019.05.17.

 ( 210 )  M 19 01194

 ( 220 )  2009.07.22.

 ( 732 )  Alcohol Countermeasure Systems Inc., Toronto, Ontario (CA)

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

 ( 541 )  ALCOLOCK

 ( 511 ) 9    Eszközök, melyek megbénítják a járművet, amennyiben a vezetni szándékozó személy vérében alkoholt

észlelnek; eszközök, melyek megbénítják a járművet, amennyiben a vezetni szándékozó személy

 véralkoholszintje meghaladja a biztonsági küszöbértéket; alkoholszondák.

 37    Az alábbiak üzembe helyezési és javítási szolgáltatásai: eszközök, melyek megbénítják a járművet,

amennyiben a vezetni szándékozó személy vérében alkoholt észlelnek, eszközök, melyek megbénítják a járművet,

amennyiben a vezetni szándékozó személy véralkoholszintje meghaladja a biztonsági küszöbértéket,

 alkoholszondák.

A rovat 224 darab közlést tartalmaz. 
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