
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 01633

 ( 220 ) 2018.05.31.

 ( 731 )  IBSA Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wienner Anna, Budapest

 ( 541 ) Tapassz! Mozogj fájdalom nélkül egész nap!

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 18 01647

 ( 220 ) 2018.06.01.

 ( 731 )  REAL NATURE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) GOOD MILK - GOOD TIME TOGETHER!

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; joghurtok.

 30    Tejet tartalmazó csokoládéitalok; kakaóitalok tejjel; kávé tejjel; tejes kávéitalok; csokoládé alapú tejes

italok; tej ízű nem gyógyhatású édességek; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; tejet tartalmazó nem gyógyhatású

 édességek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02296

 ( 220 ) 2018.07.31.

 ( 731 )  BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)

 ( 300 )  184471698 2018.07.25. FR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LIPCOVER

 ( 511 )  5    Szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére illetve kezelésére szolgáló gyógyszerek.

 ( 210 ) M 18 02639

 ( 220 ) 2018.09.10.

 ( 731 )  Concordia Közraktár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szólláth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gabona Control

 ( 511 )   30    Feldolgozott gabonamagvak.

  31    Magvak [gabona]; nyers olajmagvak; állati takarmány.

  42    Minőségellenőrzés és -vizsgálat.

 ( 210 ) M 18 03183

 ( 220 ) 2018.10.29.

 ( 731 )  Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Étkezési tojás és tojástermékek (tojáspor; tojássárgája; tojásfehérje); friss, emberi fogyasztásra alkalmas

tojás héjában a gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve keltetésre szánt, megtermékenyített tojás);
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emberi fogyasztásra alkalmas tyúktojás (gallus domesticus) héjában tartósítva vagy főzve; emberi fogyasztásra

alkalmas tojássárgája (gallus domesticus) szárítva; emberi fogyasztásra alkalmas folyékony tojássárgája (gallus

domesticus); emberi fogyasztásra alkalmas; tojássárgája (gallus domesticus), másképp tartósítva (nem szárított,

nem folyékony) fagyasztott vagy másképp; emberi fogyasztásra alkalmas teljes tojás (gallus domesticus) - héj

nélkül - szárítva; emberi fogyasztásra alkalmas teljes tojás (gallus domesticus) - héj nélkül - frissen (tojáslé),

gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképp tartósítva; emberi fogyasztásra

alkalmas szárított tojásfehérje (gallus domesticus); emberi fogyasztásra alkalmas tojásfehérje (gallus domesticus)

 egyéb módon tartósítva (kivéve szárított).

 ( 210 ) M 18 03218

 ( 220 ) 2018.10.31.

 ( 731 )  Kenton Oliver Smith, Ulvenhout (NL)

 ( 541 ) SWEPT AWAY

 ( 511 )   25    Ruházat, lábbelik, fejfedők.

 41    Oktatás és szórakoztatás, rádió- és/vagy TV programok, szórakoztató programok összeállítása, játékfilmek

és színházi produkciók, színpadi produkciók és musical-ek készítése; zenei események, koncertek szervezése; a

 nevezett szolgáltatások televízióprogramra vonatkoznak.

 ( 210 ) M 18 03264

 ( 220 ) 2018.11.05.

 ( 731 )  Varga Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 210 ) M 18 03318

 ( 220 ) 2018.11.09.

 ( 731 )  Élesztő Alapítvány, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Vallási témájú könyvek, könyvek.

 35    Teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások, kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások,

 kereskedelmi ügyletek.

 41    Könyvtári szolgáltatások, könyvkölcsönzés, könyvekkel kapcsolatos információnyújtás, könyvekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások, könyvek és más kiadványok kölcsönzése, közösségi klubok

 szolgáltatásai, közösségi sport- és kulturális események szervezése.

  42    Internet kávézó szolgáltatásai.

 43    Kávézói szolgáltatások, közösségi célú helyiségek bérbeadása, közösségi központok biztosítása társasági

 összejövetelekhez és találkozókhoz.

  45    Vallási összejövetelek szervezése, vallási összejövetelek lebonyolítása, vallással kapcsolatos tájékoztatás.
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 ( 210 ) M 18 03498

 ( 220 ) 2018.11.26.

 ( 731 )  Molnár Éva, Kaposvár (HU)

 Horváth Judit, Toponár (HU)

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

 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).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 03530

 ( 220 ) 2018.11.27.

 ( 731 )  CAOLA-ALFA Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

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

 ( 541 ) OVENALL

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek, fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények;

 fogprotézis polírozó készítmények; szájvizek, nem gyógyászati célra.

 5    Szájöblítők gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 18 03531

 ( 220 ) 2018.11.27.

 ( 731 )  CAOLA-ALFA Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; állatsamponok (nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények); aloe vera

készítmények kozmetikai célokra; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő

készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok házi

kedvenceknek; folteltávolító, folttisztító készítmények; fürdősók nem gyógyászati használatra;

gyermekkozmetikai cikkek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajhullámosító készítmények; hajspray;

hintőporok pipere célokra; intim lemosók személyi higiéniai célokra, nem gyógyszeres; izzadásgátló

piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai célra; készítmények borotválkozáshoz; kisállat

samponok (nem gyógyszeres ápoló készítmények); kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú

folyadékok, oldatok; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készítmények fürdéshez; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; körömápoló készítmények; körömlakklemosó;

körömlakklemosó készítmények; levegőillatosító termékek; masszázs zselék; gélek nem gyógyászati célokra;

mosodai áztatószerek; mosodai fehérítők; naptejek; napvédő, napozó készítmények; olajok kozmetikai célokra;
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olajok testápolási, higiéniai célokra; padlóviasz eltávolítók; parfümvizek, illatosított vizek; samponok; smink;

sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító; sminklemosó készítmények; szappan (1);

száraz sampon; szőrtelenítők; textíliák színének élénkítésére szolgáló szappanok; textilpuhító szerek mosáshoz;

tisztítószerek háztartási használatra; vatta kozmetikai használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;

vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási

 folyamatokhoz.

5    Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; bőrkeményedés elleni készítmények; fertőtlenítő

szappanok; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

kutya mosdatószerek; lábizzadás elleni szerek; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; szexuális

 síkosítószerek; szexuális stimuláló gélek; tetű elleni kezelésre szolgáló készítmények; tetűirtó samponok.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás);

 reklámanyagok terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 210 ) M 18 03534

 ( 220 ) 2018.11.27.

 ( 731 )  Burkhart-Szentiványi Gabriella, Pécs (HU)

 ( 541 ) AMELLA

 ( 511 )  18    Bőrszíjak; bőr vállszíjak; bőrfogantyúk bevásárló táskák megtartásához; bőrhátizsákok, bőrhátitáskák;

hétköznapi utcai táskák; bőr hitelkártyatartók (levéltárcák); irattáskák; kézitáskák; bőr poggyászcímke tartók;

oldaltáskák; piperetáskák üresen; sporttáskák; strandtáskák; szíjak bőrből; bőr kozmetikai neszeszerek; bőr

 kulcstartók.

 ( 210 ) M 18 03535

 ( 220 ) 2018.11.28.

 ( 731 )  Horváth és Társa No 1' Kft., Sárrétudvari (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények].

  35    Sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények] kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 03553

 ( 220 ) 2018.11.29.

 ( 731 )  Dr. FÉNY autófényező és karosszériajavító Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gépjárművek alkatrészeinek kereskedelme.

  37    Gépjármű javítás, fényezés.

 ( 210 ) M 18 03632

 ( 220 ) 2019.01.14.

 ( 731 )  RuVör-Med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  7. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár

 ( 541 ) KAPOS MEDICAL

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03679

 ( 220 ) 2018.12.11.
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 ( 731 )  Natural Swiss s.r.o., Bratislava (SK)

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

 ( 541 ) ToxiClean

 ( 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).

 ( 210 ) M 18 03754

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Görög Nita, Écs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fogászati készítmények és árucikkek, gyógyhatású fogkrémek.

  10    Protézisek és mesterséges implantátumok; fogpótlások; fogászati berendezések.

  44    Orvosi szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások; fogászat; fogászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03755

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Torma Tamás, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket]; kocsonyák,

dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek;

 elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; feldolgozott zöldségtermékek.

 31    Friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök és

 zöldségek; nyers zöldségfélék.

  39    Áruk csomagolása és tárolása; csomagolási szolgáltatások; termékek csomagolása; szállítás.

 ( 210 ) M 18 03757

 ( 220 ) 2018.12.18.

 ( 731 )  Kogon Mihály, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).
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 ( 210 ) M 18 03758

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Alapítvány az Alapítványokért Foundation for Foundations, Budapest (HU)

 ( 541 ) GÖRITLON ROLLING SPORTS

 ( 511 )   41    Sport és kultúrális tevékenységek, szórakoztatás, nevelés és oktatás sport versenyek rendezése.

 ( 210 ) M 18 03766

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Nagyné Szabó Erika, Pécs (HU)

 ( 541 ) Veronika zeneprojekt XL - komplex személyiségfejlesztés a zene- mozgás- kommunikáció módszereivel

3-10 éves korig

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 03767

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  QX WORLD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SCIO

 ( 511 ) 9    Szoftverek; számítógépes operációs rendszerszoftver; kompilátor szoftverek; letölthető szoftverek;

 kommunikációs szoftverek; applikációs szoftver; szoftverek; számítógép interfészek.

 10    Orvosi és állatgyógyászati műszerek és készülékek; orvosi és állatgyógyászati műszerek és készülékek

 biofeedback célokra; diagnosztikai műszerek és készülékek biofeedback célokra.

 35    Üzleti szolgáltatások orvosi műszerekkel és készülékekkel kapcsolatban; üzleti szolgáltatások diagnosztikai

 műszerekkel és készülékekkel kapcsolatban; üzleti szolgáltatások szoftverekkel kapcsolatban.

 44    Terápiás és diagnosztikai orvosi szolgáltatások; terápiás és diagnosztikai orvosi szolgáltatások biofeedback

 célokra.

 ( 210 ) M 18 03768

 ( 220 ) 2018.12.17.

 ( 731 )  Raffay Boróka, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Amulettek [ékszerek]; brossok [ékszerek]; dísztűk [ékszerek]; ékszerdobozok; ékszerek; ékszerkellékek;

függők ékszerekhez; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; karkötők

[ékszerek]; kulcskrikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel];

 láncok [ékszerek]; medálok [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; zománcozott ékszerek.

 25    Atlétatrikók; fejfedők [kalapáruk]; felsőruházat; női ruhák; pólók; ruházati cikkek; pulóverek; sapkák;

 strandruhák; szoknyák.

 41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

 zeneszerzés.

 ( 210 ) M 18 03769
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 ( 220 ) 2018.12.17.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 18 03770

 ( 220 ) 2018.12.17.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00169

 ( 220 ) 2019.01.21.

 ( 731 )  Kiss Henriette, Érd (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00170

 ( 220 ) 2019.01.21.

 ( 731 )  Kiss Katalin, Szolnok (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00171

 ( 220 ) 2017.02.16.

 ( 731 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, Missouri (US)

 ( 740 )  LEWIS SILKIN LLP, London EC4A 1BL

 ( 541 ) E PLUS

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver, mely alkalmas a forgalmazók hálózatának menedzselésére, a szállítói feladatok

ütemezésére, a szállítói megbízások munkafolyamatának kezelésére, valamint a szállítói teljesítmény elemzésére,

értékelésére és pontozására; számítógépes szoftver a karosszérialakatosműhely menedzsment, a jármű javítás, a

jármű bérlés, a jármű lízing, a jármű flottamenedzsment, a jármű-biztosítási igények kezelése, a jármű- és

szállítás rendelés illetve járműmegosztás, a járműhitelezési szolgáltatások, a pénzügyi és biztosítási igények

kezelése, a költség menedzsment és a költség összehasonlítás területén; számítógépes szoftver a jármű bérbeadás,

a jármű-biztosítás és pénzügyi igénykezelés, a jármű javítás, a jármű lízing, a jármű- és szállítás rendelés illetve

járműmegosztás, valamint jármű flottamenedzsment szervezésére, koordinálására, megkönnyítésére, tranzakciók
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kezelésére, számlázására, fizetési megoldásaira és ütemezésére; számítógépes szoftver a gépjárműkölcsönzők,

karbantartók, tisztító és javító, valamint szervizszolgáltatások értékelésére, auditálására, elemzésére és

minősítésére, üzleti célú felhasználásra; elektronikus, kódolt, mágneses és elektronikus kulcskártyák járművekhez

történő használatra, valamint felhasználásuk a járművek kölcsönzése, a gépjármű-lízing, a járműjavítás, a jármű

flottamenedzsment, a jármű-kölcsönzéssel összefüggő foglalási szolgáltatások, valamint a járműmegosztás

tekintetében; elektromos jármű töltőállomások, melyek töltő portból és burkolatból állnak, és az elektromos áram

járműbe juttatására használhatók; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló

berendezés; SIM kártyák (előfizetői azonosító kártyák); számítógépes szoftver a jármű bérbeadás szervezésére,

koordinálására, ellátására, tranzakciók kezelésére, számlázására, fizetési megoldásaira és ütemezésére; a

jármű-biztosítás és pénzügyi igénykezelés, a jármű javítás, a jármű lízing, a jármű- és szállítás rendelés illetve

járműmegosztás, a jármű flottamenedzsment, harmadik féltől származó szolgáltatásokra, valamint harmadik fél

 szolgáltatók hálózatainak szervezésére.

 35    Jármű forgalmazói szolgáltatások, gépkocsik, teherautók, autók, és szárazföldi járművek tekintetében; üzleti

adminisztráció és menedzsment szolgáltatások; járművek és jármű javítással kapcsolatos üzleti menedzsment és

adminisztráció szolgáltatások; számviteli szolgáltatások; járműflotta menedzsment szolgáltatások; a járművek

nyomon követését és ellenőrzését is magába foglaló, üzleti célú menedzsment és adminisztratív szolgáltatások;

autójavító, karbantartó és szervizszolgáltatások értékelése, auditálása, elemzése és minősítése üzleti célokra;

autójavító szolgáltatások értékelése, auditálása, elemzése és minősítése üzleti célokra; üzleti konzultációs

szolgáltatások, egy vagy több járműből álló flották kezelésével kapcsolatban, kereskedelmi célokra; számlák és

kifizetések feldolgozása járműjavítás és bérlés esetén, valamint a jármű bérleti és javítási információinak

dokumentálása; gépjármű biztosítási igények kezelésével kapcsolatos üzleti adminisztráció és menedzsment

szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások és vásárlói klub-szolgáltatások, kereskedelmi-, promóciósés/vagy

reklámcélokra; üzleti bemutatkozások járműkölcsönzési, járműjavítási és járműmegosztási célokra; gépjármű

biztosítási igények dokumentálása és üzleti kimutatások készítése, információs, tanácsadói és konzultációs

szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban; a biztosítók és más szolgáltatók számára,

orvosi és nem orvosi szakértői tanúk beszámolóinak megtalálása, elemzése és beszerzése, valamint szükség

esetén az üléseken és konferenciákon való részvétel megszervezése; a fent említett szolgáltatásokkal összefüggő

 információk és tanácsadói szolgáltatások; irodai menedzsment és adminisztrációs szolgáltatások.

 36    Jármű flottamenedzsment szolgáltatások, nevezetesen, a járművek finanszírozásának nyújtása és

megszervezése, valamint mások számára biztosítási ügynöki szolgáltatások nyújtása a felelősség, káresemények,

és a járművekhez köthető átfogó biztosítások területén; jármű-biztosítási szolgáltatások; jármű-biztosítási

viszonteladói, ügynöki és ellátó szolgáltatások; jármű-biztosítási kárigények kezelésének dokumentálása és

bejelentése; pénzügyi segítség- és hitelnyújtás járműbérléshez és javításához; biztosítási szolgáltatások; hitelezői

szolgáltatások biztosítása szakértői tanú-szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban; követelésteljesítési ügynökségi

szolgáltatások; biztosítási események felmérése és feldolgozása; gépjármű-biztosítással kapcsolatos tanácsadói és

közvetítői szolgáltatások, kiegészítő biztosítási termékek a gépjármű-használattal összefüggésben (beleértve, de

nem kizárólagosan: elveszett kulcsok, helytelen üzemanyag, cserejárművek és kiegészítő védelem), illetve egyéb

általános biztosítási termékek; perköltség finanszírozás; biztosítói jogi szolgáltatások; hitelnyújtás;

hitellehetőségek biztosítása; követelések és biztosítási kárigények megállapítása, értékbecslés, értékelés,

kárrendezés, feldolgozás, menedzsment, adminisztrációs és ügynökségi szolgáltatások; pénzügyi követelések

beszedése és átutalása; kifizetések feldolgozása járműjavításhoz és bérléshez; jármű-biztosítási igények

adminisztrációja és kezelése; fizetőrendszerrel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldal biztosítása

járműjavításhoz és járművek kölcsönzéséhez; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a

 fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 37    Javítás, szerelés és telepítés; járművekkel kapcsolatos összeszerelési szolgáltatások; járműjavítói

szolgáltatások; jármű karbantartási szolgáltatások; járművek szervizelése; járműjavítói szolgáltatás és

karbantartás, beleértve a jármű flottamenedzsmentet és/vagy a bérelt járművekhez kapcsolódó jármű-kölcsönzői

szolgáltatásokat, kárrendezést és - elszámolást is; járműkomponensek, járműalkatrészek, járműrendszerek és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1159



műszaki termékek telepítése, összeszerelése, javítása és karbantartása; gumiabroncs felszerelése és centírozása;

jármű kenőanyag és olajcsere; a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos berendezések bérlése, hitelezése,

kölcsönzése; jármű- és karosszéria javítási információk dokumentálása és jelentése; karosszéria-műhelyekkel,

javító- és szervizközpontokkal, illetve garázsokkal kapcsolatos mérnöki, javítási, telepítési, karbantartási és

összeszerelési szolgáltatások; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett

 szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 38    Távközlési szolgáltatások; járművekkel és jármű-meghibásodással, valamint vészhelyzeti szituációk esetén

a szállítással, járművekkel, gyalogosokkal, sofőrökkel és utasokkal kapcsolatos távközlési szolgáltatások;

távközlési szolgáltatások a karosszéria- és járműjavítással, a gépjármű-kölcsönzéssel, a gépjármű-lízinggel, a

jármű flottamenedzsmenttel, a gépjármű-biztosítási kárrendezéssel, a jármű- és szállítás foglalással, illetve

járműmegosztással, a járműhitel-szolgáltatásokkal, a pénzügyi és biztosítási igényekkel, a pénzügyi követelések

kezelésével, valamint a biztosítási kárigények kezelésével kapcsolatban; vészhelyzeti üzenetküldő szolgáltatások;

online fórumok és csevegőszobák (chat) biztosítása; hírügynökségi szolgáltatások; információs, tanácsadói és

 konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 39    Járműkölcsönzői és lízingszolgáltatások; járműmegosztással kapcsolatos szolgáltatások;

gépjárműkölcsönzéshez, lízinghez és megosztáshoz kapcsolódó foglalási szolgáltatások; ideiglenes biztosítás az

autómegosztó szolgáltatásban résztvevő járművek számára; szállítói szolgáltatások; járműkölcsönzői

szolgáltatások jármű-flottamenedzsment célokra; meghibásodott járművekkel kapcsolatos vontatási

szolgáltatások; járművontatási szolgáltatások; jármű-meghibásodás helyreállítását célzó szolgáltatások;

gépjárműjavítás; járműkölcsönzői információk, járműmegosztás és járműkölcsönzéshez kapcsolódó foglalási

szolgáltatások dokumentálása és jelentése; szervezés és helyfoglalás utazással és szállítással kapcsolatban;

 információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 41    Szakemberképzés biztosítása; szakképzés és felkészítés a biztosítói és biztosítási kárigények

vonatkozásában; szakképzés és felkészítés a járműkölcsönzéssel kapcsolatban; járműflottamenedzsment;

karosszéria-műhely és karosszéria-műhely menedzsment; járműjavítás; ügyfélszolgálat; hűségprogramok

ügyfelek részére; weboldal és szoftveralkalmazás-menedzsment; járműhitel vonatkozásában; információs,

 tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 42    Alkalmazás-szolgáltató (ASP) által biztosított szoftver, mely alkalmas a forgalmazók hálózatának

menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások munkafolyamatainak

kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és pontozására; platform, mint

szolgáltatás (PAAS - platform szolgáltatás) által biztosított szoftver, mely alkalmas a forgalmazók hálózatának

menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások munkafolyamatainak

kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és pontozására; szoftver, mint

szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott szoftver-szolgáltatások), a szolgáltató által biztosított szoftver, mely alkalmas a

forgalmazók hálózatának menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások

munkafolyamatainak kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és

pontozására; ideiglenesen használható web-alapú, nem letölthető szoftver, mely alkalmas a forgalmazók

hálózatának menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások

munkafolyamatainak kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és

pontozására; szállítási, számlázási és fizetési menedzsmenttel kapcsolatos alkalmazás-szolgáltatói online platform

és weboldal szolgáltatások, járműjavítók, karbantartók, szervizek és járműkölcsönzők részére; jármű

flottamenedzsmenttel kapcsolatos alkalmazás-szolgáltatói online platform és weboldal szolgáltatások;

hitelnyújtási szolgáltatásokkal, biztosítási igényekkel és kárrendezéssel, valamint azok kezelésével és

rendezésével kapcsolatos alkalmazás-szolgáltatói online platform és weboldal szolgáltatások;

alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatások a járműjavítás, jármű karbantartás, jármű szervizelés, karosszériajavítás és

menedzsment, követeléskezelés, járműkölcsönzés, jármű információ, járműmegosztás, illetve járműfoglalás

dokumentálásához és jelentéskészítéshez; szoftver, mint szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott

szoftver-szolgáltatások) szállításhoz, járműjavításhoz, jármű karbantartáshoz, jármű szervizeléshez, biztosítási
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igényekhez és kárrendezéshez, valamint azok kezeléséhez és rendezéséhez, továbbá pénzügyi hitelnyújtási

szolgáltatásokhoz; szoftver, mint szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott szoftver-szolgáltatások) járműkölcsönzéshez,

járműmegosztáshoz és megrendeléshez; szoftver, mint szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott szoftver-szolgáltatások)

jármű flottamenedzsmenthez; web-alapú, nem letölthető szoftverek biztosítása szállítási szolgáltatásokhoz,

valamint számlázási és fizetési menedzsment a járműjavítás, járműkölcsönzés, jármű flottamenedzsment,

biztosítási igények és kárrendezés, valamint azok kezelése és rendezése céljából; alkalmazás-szolgáltatói online

platform és weboldal szolgáltatások a járműjavítás, a karosszériajavítási szolgáltatások, a biztosítási igények és

kárrendezés, valamint azok kezelése és rendezése, a járműkölcsönzési információk, a járműmegosztás és a

járműkölcsönzői foglalások dokumentálásához és jelentéskészítéshez; számítógép programozási szolgáltatások;

időjárási információ nyújtása, utazási célokat is beleérte; rendszerek, platformok, szoftverek, szolgáltatott

szoftver-szolgáltatási rendszerek tervezése, programozása, nyújtása és karbantartásának biztosítása

információ-technológia és információ-technológiai szolgáltatások biztosítása a karosszérialakatos-műhely

menedzsment, a járműjavítás, a járműkölcsönzés, a jármű lízing és a jármű flottamenedzsment területén;

rendszerek, platformok, szoftverek, szolgáltatott szoftverszolgáltatás! rendszerek tervezése, programozása,

nyújtása és karbantartásának biztosítása információ-technológia és információ-technológiai szolgáltatások

biztosítása a gépjármű-biztosítási kárrendezés, a jármű- és szállítás foglalás, a járműmegosztás, a

járműhitel-szolgáltatások, a pénzügyi és biztosítási igények, illetve a pénzügyi követelések kezelésének, a

biztosítási kárigények kezelésének szervezése, koordinálása, biztosítása, az adatfeldolgozás, a harmadik félnek

számító forgalmazók kezelésének, a költségbecslések és a költség-összehasonlítások területén; rendszerek,

platformok, szoftverek, szolgáltatott szoftver-szolgáltatási rendszerek tervezése, programozása, nyújtása és

karbantartásának biztosítása információ-technológia és információ-technológiai szolgáltatások biztosítása a

járműkölcsönzés, a jármű-biztosítási kárigények kezelésének, a járműjavítás, a jármű lízing, a jármű- és szállítás

foglalás, a járműmegosztás, a harmadik félnek számító forgalmazók kezelésének, a költségbecslések és a

költség-összehasonlítások területén; rendszerek, platformok, szoftverek, szolgáltatott szoftver-szolgáltatási

rendszerek tervezése, programozása, nyújtása és karbantartásának biztosítása információ-technológia és

információ-technológiai szolgáltatások biztosítása a gépjármű javítási szolgáltatások üzleti célú értékelésére,

auditálására, elemzésére és minősítésére; karosszéria és járműjavító szervizközpontok tervezése; információs,

 tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 43    Ideiglenes szálláshelyek foglalása, fenntartása, szervezése; ideiglenes szálláshelyek foglalása, fenntartása,

szervezése utazók részére; ideiglenes szálláshelyek foglalása, fenntartása, szervezése vészhelyzetekben vagy

balesetekben részt vevő (balesetet szenvedett) utazók részére; információs, tanácsadói és konzultációs

 szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 45    Szerződésekkel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; jogi szerződésekkel kapcsolatos menedzsment

szolgáltatások; a szerződések tárgyalásával és kidolgozásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi és

tárgyalási szolgáltatások; szakértői tanú-szolgáltatások biztosítása; baleseti jelentések; baleset kivizsgálása; jogi

követelések és jogi követelésekkel kapcsolatos behajtási szolgáltatások; jogi és biztosítási követelésekkel

kapcsolatos kivizsgálási szolgáltatások; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent

 említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 00173

 ( 220 ) 2019.01.22.

 ( 731 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) CSÖPI

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

 gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító eszközök.

 ( 210 ) M 19 00177

 ( 220 ) 2019.01.21.
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 ( 731 )  Szarvasi Háztartásigép Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai ügyvédi iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Automata kávéfőző készülékek; elektromos kávéfőzőgépek; elektromos kávéfőzők; elektromos kávéfőzők

háztartási használatra; háztartási kávéfőzők [elektromos]; kávéfőzőgépek, elektromos; kávéfőzők, elektromos;

perkolátorral felszerelt elektromos kávéfőzők; presszó kávéfőzők; vezeték nélküli elektromos kávéfőzők; asztali

lámpák; éjjeli lámpák; elektromos lámpák beltéri világításhoz; elektromos lámpák kültéri világításhoz; halogén

 lámpák; talapzatos lámpák.

  21    Kávéfőzők, nem elektromos; nem elektromos dugattyús kávéfőzők; vákuumos kávéfőzők.

 ( 210 ) M 19 00184

 ( 220 ) 2019.01.23.

 ( 731 )  Ungor Erik, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) La Vie - Az élet boros oldala

 ( 511 )   33    Borok, bor alapú italok, habzóbor, pezsgő.

 ( 210 ) M 19 00185

 ( 220 ) 2019.01.23.

 ( 731 )  EXCELLENT GAME Mozgásakadémia és Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 19 00188

 ( 220 ) 2019.01.22.

 ( 731 )  Familia Bergmann Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Levente, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 00218

 ( 220 ) 2019.01.28.

 ( 731 )  Milikör Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Abaújszántó (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1162



 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 210 ) M 19 00253

 ( 220 ) 2019.01.30.

 ( 731 )  Pan Jinlai, Budapest (HU)

 ( 740 )  Küller Andrea, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Hosszúnadrágok; ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 19 00329

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Paizs-Tar Ildikó, Jászfényszaru (HU)

 ( 541 ) TIKOTEX

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, művészképző tanfolyam szervezése, kiállítások szervezése, alkotótáborok

 szervezése, textilszobrász képzés szervezése, kézműves foglalkozások szervezése.

 ( 210 ) M 19 00330

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszesitalok.

 ( 210 ) M 19 00331

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  CECZ Közép-európai Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00335

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Nem Csapom Be Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Győrfi András, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatások; utazás és utasok szállítása, sofőrszolgáltatás; szállítás.

 ( 210 ) M 19 00336

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Antal György Károly, Gyöngyös

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 00338

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Antal György Károly, Gyöngyös

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 00339

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Antal György Károly, Gyöngyös

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00340

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Antal György Károly, Gyöngyös
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00341

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Antal György Károly, Gyöngyös

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00345

 ( 220 ) 2019.02.05.

 ( 731 )  PQRS Kft, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek dinamikus weboldalak létrehozásához; szoftverek online hirdetések weboldalakon

 történő kialakításához; szoftverek online reklámok bérbeadásához weboldalakon.

  16    Nyomtatott hirdetések; hirdetési kiadványok.

 35    Harmadik fél weboldalakból álló címtárainak biztosítása üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon

keresztül; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; weboldalakként használt reklámanyagok

összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; üzleti weboldalak

reklámozása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon

rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési

helyek bérbeadása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetések

elhelyezése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése;

hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

hirdetésszervezés; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes hirdetési felületek

rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; pay per click (ppc) hirdetés; online

hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása

céljából; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámozás,

hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása;

 reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

 38    Hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; hozzáférés tartalmakhoz,

weboldalakhoz és portálokhoz; információs távközlés (beleértve a weboldalakat); weboldal továbbító
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 szolgáltatások; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása.

  43    Személyre szabott étrendtervezési szolgáltatások weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 19 00346

 ( 220 ) 2019.02.06.

 ( 731 )  Kövecs Ferenc, Pécs (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

 ( 210 ) M 19 00347

 ( 220 ) 2019.02.06.

 ( 731 )  Kövecs Ferenc, Pécs (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 19 00348

 ( 220 ) 2019.02.06.

 ( 731 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Pál, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 00370

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 ) Gisu

 ( 511 )   12    Kerékpárok.

  35    Kerékpáralkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

  37    Kerékpárok összeszerelése, javítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 19 00373

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  A1-SPED Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 00374

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  A1-SPED Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 00375

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Csapó és Dr. Kiss Ügyvédi Irodája, Veszprém

 ( 541 ) Mestersonka

 ( 511 )   29    Sonka.

 ( 210 ) M 19 00376

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Csapó és Dr. Kiss Ügyvédi Irodája, Veszprém

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Sonka.

 ( 210 ) M 19 00379

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  money.hu Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tolnay Mihály, Budapest

  

( 546 )

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

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítás; bankügyletek; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosítási ügynöki tevékenység; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák; információk nyújtása

biztosítási ügyekben; jelzálog-hitelezés; kölcsön (finanszírozás); pénzügyi elemzések; pénzügyi információk
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nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetés hitelnyújtás;

takarékpénztárak; telebank szolgáltatások; tőkekihelyezés, tőkeberuházás; tulajdon-fenntartásos részletvétel

 hitelezése; zálogkölcsönzés; pénzügyi közvetítés; biztosítás közvetítés; hitelközvetítés; jelzáloghitel közvetítés.

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

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

 összehasonlító kalkulátor szoftver üzemeltetés.

 ( 210 ) M 19 00449

 ( 220 ) 2019.02.14.

 ( 731 )  Farkas Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

  

( 546 )

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

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

 kevert alkoholos italok.

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

reklámozási szolgáltatása; on-line hirdetőtevékenység számitógépes hálózaton keresztül; vendéglátóipari

franchise rendszerek létrehozása és működtetése; vendéglátóiparban használatos termékeket árusító boltok

 üzemetetése.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 00452

 ( 220 ) 2019.02.13.

 ( 731 )  Molnár Dóra, Mezőtúr (HU)

 Tasnádi Ádám, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  dr. Szokolovszki Anikó, Csömör

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 00453

 ( 220 ) 2019.02.14.

 ( 731 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.
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 ( 210 ) M 19 00477

 ( 220 ) 2019.02.15.

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

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

  
( 546 )

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

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

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 00517

 ( 220 ) 2019.02.19.

 ( 731 )  Great Getzby Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek kereskedelem és szolgáltatás területeken, beleértve az internetes kereskedelmet is;

kereskedelmi és szolgáltatói reklám és marketing tevékenységek; kiállítások és termékbemutatók szervezése és

 lebonyolítása.

 38    Kereskedelmi és szolgáltató épületek, és irodaházak üzemeltetése; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség;

 irodahelyiségek bérbeadása; vagyonkezelés; biztosítási ügyletek.

 ( 210 ) M 19 00529

 ( 220 ) 2019.02.19.

 ( 731 )  Tóth Balázs, Gödöllő (HU)

 Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

 húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 19 00530

 ( 220 ) 2019.02.19.

 ( 731 )  Tóth Balázs, Gödöllő (HU)

 Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

 húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 19 00531

 ( 220 ) 2019.02.19.

 ( 731 )  Tóth Balázs, Gödöllő (HU)

 Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

 húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 19 00532
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 ( 220 ) 2019.02.20.

 ( 731 )  KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energiavezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 210 ) M 19 00533

 ( 220 ) 2019.02.20.

 ( 731 )  KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energiavezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 210 ) M 19 00535

 ( 220 ) 2019.02.20.

 ( 731 )  KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energiavezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
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továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 210 ) M 19 00537

 ( 220 ) 2019.02.20.

 ( 731 )  ADEXGO Kft., Balatonfüred (HU)

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

 ( 541 ) PROJEACTIVE

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

 ( 210 ) M 19 00584

 ( 220 ) 2019.02.25.

 ( 731 )  m20 Generál Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti tanácsadás; üzletvezetési

konzultáció, tanácsadás; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; üzletszervezési és

működtetési tanácsadás; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó

tanácsadó szolgáltatások; gyártáshoz kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; növekedés finanszírozásával

kapcsolatos üzleti tanácsadás; megrendelések költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; üzleti szakértői szolgáltatások; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai;

üzletvezetési tervezés; stratégiai üzleti tervezés; üzleti stratégiai tervezés; üzleti tervezési szolgáltatások;

segítségnyújtás üzleti tervezéshez; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzleti tervezéssel

kapcsolatos adminisztráció; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéssel kapcsolatos

segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti lehetőségek értékelése; üzleti értékelések; üzleti

lehetőségek értékelése, becslése; kereskedelmi ügyekhez kapcsolódó értékelések; üzleti ügyekkel kapcsolatos

szakértői értékelések és beszámolók; üzleti becslések és értékelések üzleti ügyekben; üzleti értékelések készítése,

irányítása; szaniterberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 36    Beruházási tanácsadás; beruházások elemzése; infrastruktúra-beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi

szaktanácsadás; beruházások, befektetések felügyelete; ingatlanberuházási tanácsadás; pénzügyi tanácsadás;

tőkebefektetési tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; vagyonkezeléssel, befektetéssel

kapcsolatos tanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások

ingatlanbecsléssel kapcsolatban; pénzügyi gazdasági tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó

befektetési tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; lakásbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki

szolgáltatások; ingatlanvagyon tervezés; magánvagyon befektetési tervezés; ingatlanprojektekkel kapcsolatos

pénzügyi tervezés; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; ingatlanértékelés;

bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; tulajdon értékbecslések és pénzügyi értékelések; fűtési költségekkel
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kapcsolatos pénzügyi értékelések; fejlesztési projektek finanszírozása; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás;

lakótelepekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi

szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadás lakóingatlanokra

vonatkozó jelzálogokkal kapcsolatban; jelzáloggal kapcsolatos és kölcsönzési szolgáltatások; állandó szállások

 bérbeadása és kölcsönzése; építési projektek pénzügyi menedzsmentje.

 37    Építési tanácsadó szolgáltatások; mélyépítési, építőmérnöki tanácsadás; épületfelújítással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; aszfaltozással kapcsolatos, tanácsadási szolgáltatások; csőfektetéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; épületek lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; világítóberendezések

üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével

kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

klímarendszerek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlantulajdon renoválásával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; épületek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; árkok

helyreállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kotrással, ásással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

útburkolási projektekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; épületek javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; személyszállító felvonók

üzembehelyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; takarításhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás és szaktanácsadás;

tűzmegelőzési berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; közüzemi létesítmények építésével

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó

tanácsadás; fűtő és hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; mechanikus és villamos

berendezések karbantartáshoz és javításához kapcsolódó tanácsadás; szilárd tüzelőanyagú fűtőrendszerek üzembe

helyezésével, beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; közüzemi létesítmények építésével

kapcsolatos konzultációs, tájékoztatási és tanácsadási szolgáltatások; épületek szakértői felújítása; földkiemelési

szolgáltatások közüzemi vezetékek helyének ellenőrzésére; épületek kivitelezése; építéscontrolling,

kivitelezés-felügyelet; ipari építkezések kivitelezése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; villamossági,

elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízalatti építés és kivitelezés; bontási munkák, szolgáltatások; leszerelési,

bontási szolgáltatások; építés, építkezés és bontás; javítás és karbantartás épületek bontásakor; vasútépítés; vasúti

infrastruktúra építése; vasúti alépítmények, pályatestek építése; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása;

lakóingatlan-építés; lakóterületek létesítése; lakóingatlanok építése; lakóházak takarítása; lakóépületek javítása és

karbantartása; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakóhelyi biztonsági berendezések üzembehelyezése;

tartozékok és szerelvények felszerelése lakóhelyiségekben; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése

nem lakóépületekhez; autópályák építése; autópálya-hálózatok építése; autópályák építése megrendelésre;

útépítés; útjavító, útépítő gépek kölcsönzése; alagútépítés; bevonatok, burkolatok felvitele alagutakra; alagutak

építése; építőszerszámok kölcsönzése; építőipari felszerelések kölcsönzése; építőipari gépek kölcsönzése;

építkezéshez használt gépek, szerszámok és berendezések kölcsönzése; építéshez és építkezéshez használt

berendezések kölcsönzésével kapcsolatos információnyújtás; folyadékszállító csővezeték hálózatok létesítése;

folyadékot szállító tömlőket tartalmazó rendszerek karbantartása és javítása; közművek építése; közművekkel

kapcsolatos építési információk szolgáltatása; közművek bevezetése építési területeken; elektromos vezetékek

felújítása, javítása és karbantartása; elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe helyezése;

villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; építési területek szintezése; építési területek elegyengetése; építési

területek előkészítése; vízvezeték szerelés, gáz és víz bevezetése; vízvezetékszerelés és üvegezés; vakolás

[vakolási munkák]; asztalosmunkák [javítás]; padlóburkolási szolgáltatások; festési munkák; épületek festése és

mázolása; ablakok üvegezése; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és javítása; üvegezés;

tetőfedési szolgáltatások; fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtésrendszerek üzembe helyezése; fűtési

rendszerek karbantartása és javítása; központi fűtésbeszerelése; központi fűtés üzembe helyezése; építési

menedzsment; építési szolgáltatások; építési munka felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 11. szám, 2019.06.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1172



építési tárgyú információk; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; építési telkek

kialakítása, hasznosítása; telkek, építési területek megtisztítása; általános építési vállalkozói szolgáltatások;

építési tárgyú információk biztosítása; mélyépítési projektek építési felügyelete; építési munkálatok javítása;

csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; Szennyvízcsatornákkalkapcsolatos földalatti építési

munkák; építőmérnöki munkák helyszíni építési felügyelete; alapozással kapcsolatos földalatti építési munkák;

lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;

csővezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; gázellátó

csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák; ipari

célú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; vízellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák;

 hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások.

 42    Lakberendezési tanácsadás; technológiai tanácsadás; tervezési tanácsadás; energiatakarékossági tanácsadás;

műszaki tanácsadó szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; földrajzi tervezéssel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; tanácsadó szolgáltatások építési folyamodványokkal kapcsolatban; építészeti tervezéssel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; tűzmegelőzéssel kapcsolatos szaktanácsadás, műszaki tanácsadás; műszaki

tanácsadás a fénytechnika területén; technikai tanácsadása környezettudomány területén; tanácsadási

szolgáltatások az építészettel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban;

tanácsadási szolgáltatások tavak tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások futballpályák tervezésével

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások

mérnöki tervezéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiahatékonysággal kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások épületek tervezésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a környezetbiztonsággal

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiafelhasználással kapcsolatban; belsőépítészeti tervező

szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási

szolgáltatások; műszaki tervezés és tanácsadás a fénytechnika területén; tanácsadás az építészet és építészeti

tervezés területén; építészeti tervezés; belsőépítészeti tervezés; mérnöki tervezés; fürdőszobatervezés; konyhák

tervezése; szállodák tervezése; úthálózatok tervezése; épületek tervezése; emlékművek tervezése; üzlethelyiségek

tervezése; boltok tervezése; bárok tervezése; épületbővítések tervezése; sportlétesítmények tervezése;

fürdőszobák tervezése; redőnyök tervezése; tárolórendszerek tervezése; csővezetékek tervezése;

világítórendszerek tervezése; tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezések; építészeti tervező

szolgáltatások; építészeti tervezés várostervezéshez; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; grafikus tervezés,

design; mérnöki tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; többemeletes irodatomyok tervezése;

díszítő szerkezetek tervezése; irodai terek tervezése; üzlet felszerelés rendszerek tervezése; lakóparkok,

lakótelepek tervezése; építészeti tervezési szolgáltatások; gyermekgondozó létesítmények tervezése; kiállítási

standok tervezése; díszítő minták tervezése; pubok [sörözők] tervezése; bevásárló központok tervezése; beltér

tervezési szolgáltatások; fürdőszoba-tervezési szolgáltatások; vendéglátóipari egységek tervezése; szállodák,

hotelek tervezése; épületek külsejének tervezése; színházi világítás tervezése; mérési rendszerek tervezése;

tervezetek/tervek kidolgozása; tervezéssel kapcsolatos kutatások; mérnöki tervezés és konzultáció; ingatlanokhoz

kapcsolódó tervezési szolgáltatások; éttermekkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; lakóingatlanokhoz

kapcsolódó tervezési szolgáltatások; fürdőkkel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; ellenőrzött környezetű

épületek tervezése; pubok tervezése [tervrajz készítés]; építészeti tervezési[dizájn] szolgáltatások; építészettel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; sportlétesítmények tervezése és kialakítása; konyhák tervezése és

kialakítása; lakóparkok tervezése és kialakítása; irodák tervezése és tervkészítése; építőmérnöki, mélyépítési

tervezési szolgáltatások; tervezési szolgáltatások ideiglenes szerkezetekhez; tervezési szolgáltatások

nagyszilárdságú szerkezetekhez; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; tervezéssel kapcsolatos jelentések

készítése; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; építészeti tervezéshez kapcsolódó

szakszolgáltatások; lakóközösségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; építészeti szolgáltatások

bevásárlóközpontok tervezéséhez; építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások

irodaépületek tervezéséhez; tervezőgrafikával kapcsolatos jelentések készítése; tervezési szolgáltatások irodák
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berendezésével kapcsolatban; tiszta terek tervezése [clean room]; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki

tervezési szolgáltatások; környezeti tervezéshez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; szerkezetek tervezésével

kapcsolatos műszaki szolgáltatások; építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti

szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kiskereskedelmi létesítmények

tervezéséhez; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési

szolgáltatások; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;

szennyvízcsatorna-rendszerek műszaki formatervezése és tervezése; szennyvíztisztító telepek műszaki

formatervezése és tervezése; fürdők, fürdőkádak beszerelésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; vízellátó

berendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás

weboldalon keresztül; várostervezéssel és városi kereskedelmi létesítményekkel kapcsolatos tervezés; műszaki

tervezés és műszaki projektmenedzsment világítóberendezések fejlesztéséhez; technológiai szolgáltatások és a

hozzájuk kapcsolódó tervezés; épületek hibáinak kijavítására szolgáló javító kezelés kidolgozása, tervezése;

építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; mérnöki munkák

tervezése földterületek árvíz általi elárasztásának megelőzéséhez; gáz-, víz- és szennyvízcső vezetékek műszaki

formatervezése és tervezése; tiszta terek tervezésére és elrendezésének kidolgozására vonatkozó szolgáltatások;

építészeti tervezési szolgáltatások a közlekedés és a szállítás területén; fúrólyukak, furatok felmérése, ellenőrzése;

tervezéssel kapcsolatos műszaki értékelések; geológiai becslések, értékelések és kutatások; építési projektek

fejlesztése; ipari fejlesztési szolgáltatások; talaj mozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos műszaki

konzultáció; talajmintavétel elemzési célokra; fűtéstervezés; építési tervkészítés; építési tervek készítése; mérnöki

 építési rendszerek tervezése; műszaki projekttanulmányok készítése építési projektekhez.

 ( 210 ) M 19 00585

 ( 220 ) 2019.02.25.

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

 ( 740 )  Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TWN

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

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

 ( 210 ) M 19 00622

 ( 220 ) 2019.02.27.

 ( 731 )  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 541 ) MAX Index

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 00624

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Sáfár Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

 kiegészülő társulattal.

  41    Szórakoztatás és kulturális tevékenységek; színházi produkciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00625

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  INTERCAR PARTS Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; földi járművek részei és szerelvényei.

 ( 210 ) M 19 00626

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  INTERCAR PARTS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; földi járművek részei és szerelvényei.

 ( 210 ) M 19 00627

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  INTERCAR PARTS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) SUMO

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; földi járművek részei és szerelvényei.

 ( 210 ) M 19 00628

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Horváth Endre Attila, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 00629

 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Horváth Endre Attila, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 00633
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 ( 220 ) 2019.02.28.

 ( 731 )  Jurth Emese, Harsány (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Gyertyák; gyertyák és kanócok világításhoz; éjszakai fények [gyertyák, mécsesek].

 21    Gyertyatartók, gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; nem elektromos

 gyertyatartók.

 ( 210 ) M 19 00637

 ( 220 ) 2019.02.27.

 ( 731 )  Sárai Dávid, Nagymaros (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

sporttevékenységekhez; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák, kiállítások és versenyek

szervezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra;

közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

létesítmények biztosítása játékos vetélkedőkhöz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és tanítás;

oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése;

rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és

fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sportolási és

kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése

(szponzori, promotor szolgáltatás); sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sporttal

kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sportversenyek és lovasversenyek szervezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,

versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése;

szabadidős szolgáltatások; szabadidős táborok; szórakoztatás atlétikai versenyek formájában; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási célú élő bemutatók; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; szórakoztató

szolgáltatások versenyek formájában; vetélkedők, versenyek szervezése; csoportos rekreációs, szabadidős

tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; coaching [tréning]; coaching;

csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő

sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness

edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz

tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai

edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz

oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; köredzések tartása; közösségi

klubok szolgáltatásai; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása

sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása
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sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és

szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények

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

sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportpark szolgáltatások; sportrangadók szervezése;

sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportszolgáltatások;

sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek

oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos

tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése;

sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; súlyzós edzés oktatása; súlyzós

edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és képzési szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; szórakoztatás súlyemelő versenyek formájában; szórakoztatás

tornabemutatók formájában; testedzés felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési,

testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák;

testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; torna oktatás; tornabemutatók szervezése; tornák szervezése;

tornarendezvények szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyszervezés; edzési utasítások és

felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségügyi és wellness

képzés; életmód tanácsadás (képzés); fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fitneszedzéssel

kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre

bocsátása online portálon keresztül; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és gyerekeknek;

sportoktatás szervezése; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; testi

egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás

 biztosítása.

 ( 210 ) M 19 00694

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Dr. Pukancsik János, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) PUKANCSIK SYSTEM

 ( 511 )   41    Oktatás, nevelés, ügyfélkapcsolat kezelésével kapcsolatos oktatás.

 ( 210 ) M 19 00698

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,

szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,
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tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;

üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzö

rendszerek és berendezések, kamerásszámítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi

technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása

és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,

hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,

tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;

 közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.

 45    Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,

színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés

elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak

védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;

vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén

folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;

áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,

 védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.

 ( 210 ) M 19 00699

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,

szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,

tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;

üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzö

rendszerek és berendezések, kamerásszámítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi

technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása

és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,

hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,

tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;

 közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.
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 45    Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, örzö-védö szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,

színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés

elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak

védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;

vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén

folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;

áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,

 védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.

 ( 210 ) M 19 00703

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  Nágel NordArt Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya

 ( 541 ) NORDART

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 17    Műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok;

 rugalmas csövek és tömlők, nem fémből.

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

 ( 210 ) M 19 00705

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Működési- és vezetési tanácsadás: a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,

szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,

tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;

üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzö

rendszerek és berendezések, kamerásszámítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi

technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása

és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,

hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,

tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;

 közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.

 45    Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, örzö-védö szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági
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szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,

színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés

elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak

védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;

vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén

folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;

áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,

 védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.

 ( 210 ) M 19 00706

 ( 220 ) 2019.03.05.

 ( 731 )  S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,

szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,

tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;

üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelzö

rendszerek és berendezések, kamerásszámítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi

technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása

és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése. Épületgépészeti,

hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,

tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;

 közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.

 45    Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,

színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés

elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak

védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;

vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén

folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülöterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;

áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,

 védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.

 ( 210 ) M 19 00764

 ( 220 ) 2019.03.11.

 ( 731 )  Joó Géza Imre, Drávakeresztúr (HU)
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 ( 541 ) CROSSART

 ( 511 )   41    Szórakoztatás, kulturális tevékenység, kiadói tevékenység.

 ( 210 ) M 19 00866

 ( 220 ) 2019.03.19.

 ( 731 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok

 és zsírok.

 ( 210 ) M 19 00868

 ( 220 ) 2019.03.19.

 ( 731 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Darla

 ( 511 )  29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok

 és zsírok.

 ( 210 ) M 19 00926

 ( 220 ) 2019.03.21.

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

 ( 541 ) SORBIFER

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 01020

 ( 220 ) 2019.03.26.

 ( 731 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) DICSÉRTESHAKE

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

 szörpök és más készítmények.

  33    Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 01021

 ( 220 ) 2019.03.26.

 ( 731 )  POLI-FARBE Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) POLI-FARBE Vitál tábor

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

sportesemények és sportversenyek szervezése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;

sportrendezvények lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez;

sport- és fitneszszolgáltatások; sport és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;

sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; közösségi sport-
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és kulturális események szervezése; táplálkozás oktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi

 tanfolyamok szervezése; egészségügyi oktatási szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi tanácsadási és információs

szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések,

nevezetesen edzettség felmérés; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és

 konzultáció.

 ( 210 ) M 19 01022

 ( 220 ) 2019.03.26.

 ( 731 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

sportesemények és sportversenyek szervezése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;

sportrendezvények lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez;

sport- és fitneszszolgáltatások; sport és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;

sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; közösségi sport-

és kulturális események szervezése; táplálkozásoktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi

 tanfolyamok szervezése; egészségügyi oktatási szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi tanácsadási és információs

szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések,

nevezetesen edzettség felmérés; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és

 konzultáció.

 ( 210 ) M 19 01264

 ( 220 ) 2019.04.16.

 ( 731 )  Corvin 5 Projekt Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jabronka Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Corvin Technology Park

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése;

árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-
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és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése; közösségi munkahelyeken írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

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

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét

igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti

projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati

kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása

 harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 36    Adóbecslések; adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás;

bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás;

betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások;

biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;
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elektronikus tőkeátutalás; életbiztosítás; elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása;

faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban;

felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások; gondoskodási alap

szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák

kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség;

irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; javítási költségbecslés [pénzügyi

becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek

tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység; kölcsön

[finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások bérbeadása; lakbér

beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;

nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi értékelések pályázati

felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok];

széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés;

tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások;

 visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára; zálogház szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01284

 ( 220 ) 2019.04.18.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 01299

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01337

 ( 220 ) 2019.04.24.

 ( 731 )  Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fitbalance Gasztrofesztivál

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 19 01339

 ( 220 ) 2019.04.24.

 ( 731 )  Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fitbalance Kids

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

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

 ( 210 ) M 19 01498

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft., Csenger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bőrcipők; cipőfelsőrészek;

 bőrpapucsok; bokacsizmák; bakancsok túrázáshoz; bebújós cipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák.

A rovat 96 darab közlést tartalmaz.
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