
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 02764

 ( 220 ) 2018.09.20.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);

televíziós műsorszórás, közvetítés; üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching (tréning); dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; elő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók;

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

készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozgókönyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások

bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik szervezése (szórakoztatás); rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése; show

műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés, kivéve reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 18 02798

 ( 220 ) 2018.09.24.

 ( 731 )  Eperjesi Ancsák Andrea, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; bútorok; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból;

felfújható matracok, nem gyógyászati használatra; felfújható párnák, nem gyógyászati használatra; hálómatracok;

hengerpárnák; heverők; kiságyak; matracok; matracok, szivacsok; párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák

 háziállatoknak; pelenkázó matracok.

 24    Ágyneműk és takarók; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; babahálózsákok; dunyhák, paplanok;

gyapjúszőnyeg; hálózsákok; lepedők; matrachuzatok; nemez, filc; nem szőtt textíliák; szemfedők, leplek; úti

 takarók, plédek.
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 25    Alvómaszkok; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; lábbelik; magas szárú lábbelik; papucsok; poncsók;

 prémsálak [szőrmék]; sálak; sálak [nyaksálak].

  28    Babaágyak; babaruhák; játékfigurák; plüssjátékok szundikendővel.

  35    Célzott marketing szolgáltatás; textiláruk, ruházati termékek, matracok, bútorok kis-, és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 18 02919

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Isten hozott Magyarországon

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02920

 ( 220 ) 2018.10.10.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Isten veled Magyarország!

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02977

 ( 220 ) 2018.10.12.

 ( 731 )  Sunrise Capital Kft., Nagypáli (HU)

 ( 541 ) Pénz-Navigátor

 ( 511 )  35    Pénzügyi átszervezéssel kapcsolatos üzleti tanácsadás; pénzügyi befektetéssel kapcsolatos

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

 szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások.

 36    Adótervezéssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; befektetési és pénzügyi szaktanácsadási szolgáltatások;

biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási

szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; független pénzügyi tervezési tanácsadás;

adózással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; nyugdíj

előtakarékossággal kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; örökléssel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; pénzügyi elemzés és tanácsadás; pénzügyi információs

és tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadási és konzultációs szolgáltatások;

pénzügyi tanácsadási szolgáltatások értékpapírokkal kapcsolatban; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások adózással

kapcsolatban; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások vállalatok számára; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások

magánszemélyek számára; pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; ingatlanbefektetésekkel

 kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; online

 oktatási tanfolyamok biztosítása; pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok.

 ( 210 ) M 18 03587
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 ( 220 ) 2018.12.01.

 ( 731 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 541 ) VÁLLALD BE!

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

 és más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 18 03627

 ( 220 ) 2018.12.05.

 ( 731 )  Európai Borlovagrend Hungária Konzulátusa Egyesület - Győr, Győr (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Európai Borlovagrend Hungária Konzulátus Tokaji Legáció

 ( 511 )   33    Tokaj ertedetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

 41    Akadémiák [oktatás]; bálok szervezése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; partik

 tervezése [szórakoztatás]; szórakoztatási szolgáltatások; videorögzítés.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00002

 ( 220 ) 2018.12.28.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) kis rózsaszín

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

péksütemények, töltetlen péksütemények, töltött péksütemények, fagyasztott péksütemények, elősütött

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

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

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

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

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

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

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

 torták, kekszek(aprósütemények), fagyasztott cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 19 00620

 ( 220 ) 2019.02.27.

 ( 731 )  No effort Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) MasterChef

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

 vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 ( 210 ) M 19 00902

 ( 220 ) 2019.03.20.

 ( 731 )  Bányai Áron, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  dr. Ivanicsné dr. Simon Judit, Kiskunhalas

 ( 541 ) BÁCSKAI ÍZEK

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;
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szárított zöldségek; zöldségchipsek; zöldségalapú snack-ételek; zöldségalapú csipszek; gyümölcs chipsek;

gyümölcs csipsz; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcshéj;

gyümölcshéjak; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcsök és diófélék vegyesen; gyümölcsös rágcsálnivalók;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; gyümölcsök, tartósított; gyümölcssaláták; szárított gyümölcs; szárított

gyümölcsből készült termékek; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; fagyasztva szárított zöldségek;

 feldolgozott gyümölcsökből válogatás; chipsek.

  31    Dió; diófélék [gyümölcsök]; magvak; mandula [gyümölcs].

 ( 210 ) M 19 00999

 ( 220 ) 2019.03.25.

 ( 731 )  Párizsi Properties Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Luggage Storage

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 01000

 ( 220 ) 2019.03.25.

 ( 731 )  Autocentrum AAA AUTO Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  Dr. Decsov Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AUTOFLEX

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 19 01172

 ( 220 ) 2019.04.08.

 ( 731 )  ÖKOSYS Zártkörűen Működő Rt., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Evőeszközök (kések, villák, és kanalak); kanalak; kések; villák.

 21    Eldobható tányérok; papírkosarak; papírtálcák háztartási használatra; papírtányérok; poharak papírból vagy

műanyagból; poháralátétek, nem papírból vagy textilből; tálalátétek (asztali eszközök); tálcák háztartási

használatra; tálcák papírból háztartási használatra; tányéralátétek nem papírból vagy textilből; tányérok; salátás

 kanalak.

 ( 210 ) M 19 01494

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  Nordic Light Offices Trio Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlan marketing, ingatlan marketing elemzés.

 36    Ingatlan befektetések, ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások, ingatlan bérbeadás

 ügyintézés, bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 19 01495

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabona-alapú snack ételek; rizs-alapú snack ételek; sütemények; édes sütemények; sós sütemények;

 gyümölcsös sütemények; töltött sütemények; ízesített sütemények; lisztből készült tészták.

 ( 210 ) M 19 01497

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  Dr. Argay Márton László, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Osváth Ildikó, Miskolc

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 19 01504

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  Alfabrand Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 01511

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  Dora Natura Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dora natura

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

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz
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 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend kiegészítő emberek és állatok számára; tapaszok.

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

 vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 19 01512

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  Dora Natura Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kathi Krisztina Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítő emberek és állatok számára; tapaszok.

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

 vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 19 01513

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  CSÉVI LIKŐR Kft., Piliscsév (HU)

 ( 541 ) RUMMEL KAPITÁNY

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú szeszes ital, sörök kivételével.

 ( 210 ) M 19 01664

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sisa és Joósz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszerészeti

készítmények (1); gyógyszerészeti készítmények (2); gyógyszervegyészeti készítmények; szérumterápiás

gyógyszerek; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; kémiai

reagensek orvosi, vagy állatgyógyászati célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; acetátok

gyógyszerészeti célokra; aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginátok gyógyszerészeti célokra; alkáli-jodidok

gyógyszerészeti célokra; aloé vera készítmények gyógyszerészeti célokra; alumínium-acetát gyógyszerészeti

célokra; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; anyarozs gyógyszerészeti célokra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti

használatra; bizmut készítmények gyógyszerészeti célokra; bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti célokra; bróm

gyógyszerészeti célokra; cellulóz-észterek gyógyszerészeti célokra; cellulóz-éterek gyógyszerészeti célokra;

dendrimer alapú polimerekből készült gyógyszerészeti kapszulák; elixírek [gyógyszerészeti készítmények];

erősítő szerek[gyógyszerek]; észterek gyógyszerészeti célokra; éterek gyógyszerészeti célokra; étvágycsökkentő

tabletták, gyógyszerek; eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; guajokol

gyógyszerészeti célokra; galluszsav gyógyszerészeti célokra; jodidok gyógyszerészeti használatra; jód

gyógyszerészeti használatra; kapszulák gyógyszerekhez; kasu gyógyszerészeti célokra; kenőcsök gyógyszerészeti

használatra; készítmények napégésre gyógyszerészeti használatra; klorál-hidrát gyógyszerészeti használatra;

kollódium gyógyszerészeti célokra; kreozot gyógyszerészeti célokra; magnesium-oxid gyógyszerészeti

használatra; marószerek gyógyszerészeti célokra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; pasztillák,

cukorkák gyógyszerészeti célokra(1); pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra(2); pektin gyógyszerészeti

használatra; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyszerészeti használatra; propolisz
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gyógyszerészeti célokra; savak gyógyszerészeti célokra; szirupok gyógyszerészeti használatra;

szulfonamidok[gyógyszerek]; tárnics, encián gyógyszerészeti használatra; terpentin gyógyszerészeti használatra;

timol gyógyszerészeti használatra; alkaloidok orvosi, gyógyászati célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati

célokra; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; bakteriológiai készítmények orvosi és

állatgyógyászati használatra; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; kiegészítő szerek [adjuvánsok] orvosi,

 gyógyászati célokra.

 42    Orvosi kutatás; klinikai kísérletek; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; vegyészeti kutatás; klinikai

 kísérletek; vegyészeti szolgáltatások; tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 19 01666

 ( 220 ) 2019.05.24.

 ( 731 )  L.A.C. Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01675

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Maternik Zsolt, Várpalota (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kertészeti termékek kiskereskedelme.

  44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01676

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Maternik Zsolt, Várpalota (HU)

 ( 541 ) LIGET SZIGET

 ( 511 )   35    Kertészeti termék kiskereskedelem.

 ( 210 ) M 19 01683

 ( 220 ) 2019.05.28.

 ( 731 )  Szilágyi Sándor Zsolt, Petőfibánya (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építészeti alkotások restaurálása; épületek renoválása és restaurálása; műalkotások karbantartása és

 restaurálása.

 41    Csapatépítés (oktatás); csapatépítő programok szervezése és lebonyolítása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; idegenvezetős túrák

lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból információnyújtás kulturális tevékenységekhez iskolai
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szolgáltatások [oktatás]; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok

megjelentetése; kiadás/megjelentetés (könyv -); könyvek és folyóiratok kiadása; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; mentorálás; oktatási és

képzési szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; szabadidős rendezvények szervezése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; tréningek szervezése és lebonyolítása; tudományos

tanfolyamok lebonyolítása; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; színházi előadások rendezése;

színházi előadások, zenei előadások; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; filmek és

 videofilmek gyártása.

 45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton

keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; társkereső klubok; társkereső

 szolgáltatások; társkereső ügynökségi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01932

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Humen Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Pink Budapest

 ( 511 )  35    Reklámozás a turizmus és utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások

 promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén.

 39    Turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; városnézés

 [turizmus].

A rovat 26 darab közlést tartalmaz.
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