
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  227.960

 ( 151 )  2019.05.23.

 ( 210 )  M 17 02484

 ( 220 )  2017.08.04.

 ( 732 )  Mix Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁRVA Ügyvédi Iroda, Dr. Árva Katalin ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Előre csomagolt ételek.

  39    Csomagolt ételek kiszállítása, futárszolgálat.

  43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

 ( 111 )  228.378

 ( 151 )  2019.07.11.

 ( 210 )  M 18 03320

 ( 220 )  2018.11.09.

 ( 732 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

   ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.383

 ( 151 )  2019.07.11.

 ( 210 )  M 18 03438
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 ( 220 )  2018.11.19.

 ( 732 )  Új Buda Center Ingatlanforgalmazó Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből (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).

 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).

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenzó tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz] (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

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

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

 áru).

  34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szolgáltatás).

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

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.439

 ( 151 )  2019.08.02.

 ( 210 )  M 18 03330

 ( 220 )  2018.11.10.

 ( 732 )  Hudy Alida Lea, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti tanácsadás.

 36    Ingatlan közvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások

ingatlanbecsléssel kapcsolatban; ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; tanácsadási

szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése;

ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek

 szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan.

 ( 111 )  228.444

 ( 151 )  2019.07.29.

 ( 210 )  M 18 03321

 ( 220 )  2018.11.09.

 ( 732 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.445

 ( 151 )  2019.07.29.

 ( 210 )  M 18 02916

 ( 220 )  2018.10.10.

 ( 732 )  Bakos Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); jógapszichoterápiai képzések tartása és szervezése; életmód

tanácsadó képzések tartása és szervezése; jóga filozófia előadások tartása; védikus filozófia előadások tartása;

bhakti filozófia előadások tartása; jógapszichoterápia előadások tartása; asztro pszichológia előadások tartása;

meditációs tanfolyam tartása; jógatábor tartása; koncertek szervezése és lebonyolítása; reinkarnációs kurzus

tartása; vallástörténeti előadások tartása; vallásoktatás; könyvkiadás; magyar őstörténeti előadások tartása;

egyetemes történeti előadások tartása; jóga összejövetelek szervezése; reinkarnációs kutatás, továbbá mindezek

 online elérhető módon.

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

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

jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); jógapszichoterápia szolgáltatás; hangterápia és hanggyógyászat

 szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; életmód tanácsadási szolgáltatások.
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 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

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

szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); jóga összejövetelek szervezése; reinkarnációs kutatás;

vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; a

 VÉDANTIN KÉPZŐ online szolgáltatásai.

 ( 111 )  228.457

 ( 151 )  2019.07.22.

 ( 210 )  M 18 03590

 ( 220 )  2018.12.03.

 ( 732 )  Skrek Roland, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Vásárlási megrendelések ügyintézése on-line, interneten keresztül; áruk és szolgáltatások bemutatása

on-line, interneten keresztül; táplálékok, táplálékkiegészítők, italok és takarmányok kutyáknak; kutyaeledelek

kiskereskedelmi szolgáltatása on-line, interneten keresztül; kisállatok, kutyák tartásához, neveléséhez használható

termékek, kellékek, eszközök, elektromos eszközök és játékok; ruházat (állatok számára) kiskereskedelmi

szolgáltatása on-line, interneten keresztül; kutyatartáshoz használható ruházati cikkek és cipők (emberek számára)

 kiskereskedelmi szolgáltatása on-line, interneten keresztül.

  41    Állatidomítás, kiképzés; állatok engedelmességi képzése, kiképzése.

 ( 111 )  228.459

 ( 151 )  2019.07.18.

 ( 210 )  M 18 03259

 ( 220 )  2018.11.06.

 ( 732 )  IWINEX Export-Import és Kereskedelmi Kft., Sükösd (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  PÖTTÖM

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  228.477

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03231

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  László Árpád, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Békefi László, Budapest
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 ( 541 )  Pier27 Bar&Lounge

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.478

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03228

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Nagy Zoltán, Kaposvár (HU)

 Szabó Ágnes, Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Bögrék; korsók; porcelán bögrék; cserép bögrék; csészék; csészék és bögrék; porcelánból készült bögrék;

 kerámiaanyagokból készült bögrék; bögrék, nem nemesfémből; műanyag bögrék.

 ( 111 )  228.479

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03500

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Unikén-Trade Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TREFF

 ( 511 )  1    Sósav; vízkőoldó szerek.

3    Mosogatószerek gél formájában; padlótisztító készítmények; fehérítők; zsíreltávolító, zsírtalanító

 készítmények; zsírtalanító oldószerek, nem gyártási folyamatokhoz.

 35    Sósav kis- és nagykereskedelme; vízkőoldó szerek kis- és nagykereskedelme; mosogatószerek gél

formájában kis- és nagykereskedelme; padlótisztító készítmények kis- és nagykereskedelme; fehérítők kis- és

nagykereskedelme; zsíreltávolító, zsírtalanító készítmények kis- és nagykereskedelme; zsírtalanító oldószerek,

 nem gyártási folyamatokhoz kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  228.480

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03232

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Tóth Tamás Mihály, Csorna (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth István, Budapest
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( 546 )

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

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

 ( 111 )  228.482

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03233

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Simkó Attila, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyurcsik András, Miskolc

 ( 541 )  Rossita Kisvendéglő

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.483

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 02288

 ( 220 )  2018.07.30.

 ( 732 )  AE-Plasztik Zrt., Ajka (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Villamos, vagy egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti) berendezések és felszerelések; elektromos zárak;

elektronikai alkatrészek, elektronikai műanyag alkatrészek, potenciométerek, kapcsolók, hőkioldó kapcsolók,

 közszükségleti és háztartási készülékekhez.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járműülések, kormánykerekek járművekhez,

járműajtók, járműkarosszériák és karosszériaelemek, gépjárműalkatrészek, gépjármű műanyagalkatrészek,

alszerelvények és szerelvények, gépkocsikhoz való bel- és kültéri burkolóelemek, ülésdöntő alkatrészek,

 kartámaszok, ajtónyitás határolók, továbbá gépjármű kormánykapcsolók al- és főszerelvényei.

 20    Kilincsek, kallantyúk, nem fémből; ajtószerelvények, ajtónyitás határolók nem fémből; zárak, lakatok, belső

 kilincsek, kallantyúk járművekhez, nem fémből.

 ( 111 )  228.484

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03499

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Korfanti Gábor, Biatorbágy (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Hulladékszállítás; hulladékok elszállítása; hulladékok eltávolítása és elszállítása; zöldhulladékok

elszállítása; zöldhulladékok eltávolítása és elszállítása; zöldhulladék begyűjtés; zöldhulladék konténerek

összegyűjtése; hulladéktároló konténerek, tartályok bérbeadása; hulladékkezelési konténerek, tartályok

 bérbeadása; szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások.

  44    Kertészeti szolgáltatások.
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 ( 111 )  228.487

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03226

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Dobronyi Máté, Dabas (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; húsok; húsgombócok; hússzeletek; hús, tartósított; sózott hús; szeletelt hús; konyhakész hús; füstölt

húsok; friss húsok; fagyasztott húsok; csomagolt húsok; főtt húsok; pácolt húsok; főtt húsételek; csirkés

húsgolyók; fagyasztott hústermékek; hamburgerek, húspogácsák; feldolgozott hústermékek; húsgombócok

baromfiból; quenelles [húsgombócok]; hústöltelékek pitékhez; hústermékek hamburgerek formájában; húsból

készült étkezési krémek; elsősorban húst tartalmazó fagyasztott ételek; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség];

 quenelles [hosszúkás gombócok halból, csirkehúsból vagy más húsból].

  30    Grillezett húshoz [barbecue] való szószok; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc].

 35    Húsokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  228.489

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03234

 ( 220 )  2018.10.31.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.490

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03227

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Elek Lászlóné, Nagyszénás (HU)

 Elek László, Nagyszénás (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 ( 111 )  228.491

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03355

 ( 220 )  2018.11.13.

 ( 732 )  TRADE MARK INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WU2

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

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

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

 ( 111 )  228.492

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03354

 ( 220 )  2018.11.13.

 ( 732 )  TRADE MARK INVEST Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  228.495

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 02945

 ( 220 )  2018.10.09.

 ( 732 )  WIM GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  XXL

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, rendezvényszervezés, szórakoztatás.

 ( 111 )  228.496

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 19 00025
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 ( 220 )  2019.01.08.

 ( 732 ) ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 83412 Nolu Cad. No: 4

 Şehitkamil, Gaziantep (TR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Biscolata

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és mesterséges kávé; rizs; tapióka és szágó; liszt és gabonafélékből készült készítmények;

kenyér, sütemények; cukor, méz, csirke; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet, mártások (fűszerek); fűszerek; jég;

cukrászsütemények, csokoládé, keksz, ostya, csokoládé tejjel, sütemények, édességek, csokoládék és karamellből

készült édességek; rágógumi; fagylalt, jégkrémek; gabonaalapú snack-ételek, pattogatott kukorica, zúzott zab,

kukoricapehely, gabonából készült ételek reggelire, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott búza, emberi

 fogyasztásra szánt árpa, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott zab, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott rozs.

 ( 111 )  228.497

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03346

 ( 220 )  2018.11.12.

 ( 732 )  Regent Hospitality Worldwide, Inc., Grand Cayman (KY)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REGENT

 ( 511 )  35    Hotelmenedzsment szolgáltatások mások számára; szállodai franchise szolgáltatások; üzleti tanácsadási és

tanácsadási szolgáltatások szállodai vezetéshez, műveletekhez és franchisehoz; szállodák és egyéb szálláshelyek

üzleti irányítása; szállodai és ingatlan marketing szolgáltatások; ügyfélhűségi és ösztönző programok

 működtetése; promóciós szolgáltatások ügyfélhűségi és ösztönző programokhoz kapcsolódóan.

 36    Ingatlanszolgáltatások, nevezetesen lakások, társasházak, időben megosztott használati jogok,

lakóingatlanok, üdülési tulajdonságok, valamint az ehhez kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások fejlesztése,

 bérbeadása, kezelése, bérbeadása és közvetítése; időben megosztott ingatlancsere szolgáltatások.

 43    Szállodai, szállás- és ideiglenes szállás-szolgáltatások; szállodai, szállás és ideiglenes szállásokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; szállodai, szállás és ideiglenes szállásfoglalási szolgáltatások; éttermi,

bár-, koktélbár-, kávézó-, kávéházi és snackbár-szolgáltatások; élelmiszerekhez és italokhoz kapcsolódó

vendéglátó-ipari ellátási szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; konferenciák, találkozók, rendezvények,

 konferenciák és kiállítási létesítmények biztosítása; székek, asztalok, asztalterítők és üvegáru bérbeadása.

 ( 111 )  228.498

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 19 00026

 ( 220 )  2019.01.08.

 ( 732 ) ŞÖLEN ÇIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, 83412 Nolu Cad. No: 4

 Şehitkamil, Gaziantep (TR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Luppo

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és mesterséges kávé; rizs; tapióka és szágó; liszt és gabonafélékből készült készítmények;

kenyér, sütemények; cukor, méz, csirke; élesztő, sütőpor; só; mustár; ecet, mártások (fűszerek); fűszerek; jég;

cukrászsütemények, csokoládé, keksz, keksz, ostya, csokoládé tejjel, sütemények, édességek, csokoládék és

karamellből készült édességek; rágógumi; fagylalt, jégkrémek; gabonaalapú snack-ételek, pattogatott kukorica,

zúzott zab, kukoricapehely, gabonából készült ételek reggelire, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott búza,

emberi fogyasztásra szánt árpa, emberi fogyasztásra szánt feldolgozott zab, emberi fogyasztásra szánt

 feldolgozott rozs.

 ( 111 )  228.500
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 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 19 00031

 ( 220 )  2019.01.08.

 ( 732 )  Máté Richárd János, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Egészségügyi kereskedelmi- és reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi- és reklámcélú vásárok és

 roadshow-k szervezése; üzleti reggelik és vacsorák szervezése.

 41    Egészségügyi vásárok és konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatások, szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; bálok és szakmai, kulturális estek szervezése és lebonyolítása; üzleti reggelik és vacsorák

szervezése és lebonyolítása; reklám szervezése és bonyolítása; kiállítási katalógusok és reklámkiadványok

szervezése, elkészítése és terjesztése; online reklám szervezése, bonyolítása és megjelentetése; online és offline

reklámanyagok elkészítése, szervezése és megjelentetése; reklámspotok szervezése és bonyolítása; televíziós és

 rádiós reklám szervezése és bonyolítása.

 ( 111 )  228.501

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03365

 ( 220 )  2018.11.12.

 ( 732 )  BAUMIT Kft., Dorog (HU)

 ( 740 )  Perényi és Bán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Baumit. A jó ház lényege.

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt, szurok és bitumen; nem fémből

készült hordozható szerkezetek; emlékművek nem fémből (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  228.502

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03753

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  GreenBaggins Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

fűszeres mártások; fűszerek; jég (fagyott víz) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.504

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03495

 ( 220 )  2018.11.23.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  228.505

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03491

 ( 220 )  2018.11.22.

 ( 732 )  ZAC Property Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gozsdu Udvar

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.506

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03492

 ( 220 )  2018.11.22.

 ( 732 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Fasírt Kitchen

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bisztró [büfé]

szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre

árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet

kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban;

ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása

azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása
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vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; ételfőzési,

melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre;

ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek

értékelései; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi

asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások;

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

szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek;

gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék;

klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; mobil éttermi szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; salátabárok; snack-szolgáltatások; sörbárok; svédasztalos

éttermi szolgáltatások; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; bárok; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;

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

 ( 111 )  228.507

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03494

 ( 220 )  2018.11.23.

 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  228.508

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03363

 ( 220 )  2018.11.12.

 ( 732 )  A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, Felcsút (HU)

 ( 740 )  Schmidt Ádám és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

berendezések; elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy

ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális

rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek,

adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 művirágok; hajdíszek; póthajak (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.509

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03223

 ( 220 )  2018.10.30.

 ( 732 )  Kukorelly Pál László, Keszthely (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  REISCHL

 ( 511 )   32    Sörök.

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

 áru).

 ( 111 )  228.510

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03779

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Marton Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kecskés Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kiskirálylány

 ( 511 )   40    Anyagmegmunkálás.

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

 ( 111 )  228.511

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03369

 ( 220 )  2018.11.13.

 ( 732 ) CONSULT-UNION GYŐR Gazdasági Tanácsadó és Könyvvezető Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Szobonya Gergő Miklós ügyvéd, Győr

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.512

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 19 00053

 ( 220 )  2019.01.10.

 ( 732 )  Beluzsár Tamás 50%, Dunakeszi (HU)

 Érsek-Csanádi Ferenc 50%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  FERBELT ...for loyalty

 ( 511 )   31    Élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; főtt, fagyasztott kutyaétel.

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

 ( 111 )  228.513

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 19 00034

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  GD Gép és Daru Kft 1/2, Budapest (HU)

 Metalovimaq Metalomeccanica e Maquinas Vinicolas Lda 1/2, Torres Vedras (PT)

 ( 740 )  dr. Bagó-Rónai Ivett, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Előregyártott fém állványzatok; fellépő emelvények [állványzatok] fémből; hordozható fém emelvények

 [állványzat]; vázas fémállványzatok.

 ( 111 )  228.514

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 19 00045

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  Beluzsár Tamás 50%, Dunakeszi (HU)

 Érsek-Csanádi Ferenc 50%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  FERBELT

 ( 511 )   31    Élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; főtt, fagyasztott kutyaétel.

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

 ( 111 )  228.516

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03548

 ( 220 )  2018.11.28.

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

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.517

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03628

 ( 220 )  2018.12.06.

 ( 732 )  Járosi Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seenger Pál, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.519

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03199

 ( 220 )  2018.10.28.

 ( 732 )  Balkezes Sörfőzde Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós, (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Magyarországról származó sörök.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.520

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03285
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 ( 220 )  2018.11.08.

 ( 732 )  Horváth István, Tata (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  228.524

 ( 151 )  2019.07.22.

 ( 210 )  M 18 03593

 ( 220 )  2018.12.03.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Penochron

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

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

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

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

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

 ( 111 )  228.525

 ( 151 )  2019.07.22.

 ( 210 )  M 18 03592

 ( 220 )  2018.12.03.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  Ophtoclean

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

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

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

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

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

 ( 111 )  228.526

 ( 151 )  2019.07.22.

 ( 210 )  M 18 03846

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HELL

 ( 511 )  30    Kávé; kávéaromák; kávéitalok; kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; tejes kávéitalok; kávé

 tejjel; koffeinmentes kávé; ízesített kávék; kávé kifőtt formában; maláta kávé kivonatok; jegeskávék.

 ( 111 )  228.527

 ( 151 )  2019.07.22.

 ( 210 )  M 18 03847

 ( 220 )  2018.12.20.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 15. szám, 2019.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1718



 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávéaromák; kávéitalok; kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; tejes kávéitalok; kávé

 tejjel; koffeinmentes kávé; ízesített kávék; kávé kifőtt formában; maláta kávé kivonatok; jegeskávék.

 ( 111 )  228.528

 ( 151 )  2019.07.25.

 ( 210 )  M 18 02629

 ( 220 )  2018.09.10.

 ( 732 )  Trading of Occupational Products Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

csiszolószerek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); kézhigiénia (tisztító szerek,

kézápoló krémek, adagolók, száraz és nedves törlőkendők); elsősegély (fertőtlenítő, ragtapasz, elsősegély

 állomás); szemeteszsák.

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

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

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

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

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

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

számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

valamennyi áru); munka- és védőeszközök (fej- és elemlámpák, kiegészítők, hallásvédők, légzésvédők, fej- és

szemvédők, zuhanás elleni védőeszközök, jelzőlámpa, izzó, elem, kármentesítő termékek); munka- és

védőruházat (textil- és mártott kesztyűk, téli ruházat, eső elleni ruházat, mentőmellény, speciális ruházat

(hűtőházi, hegesztő-, higiénés védő-, elektromos szigetelő-, láng-, hő- és saválló, vágásbiztos, speciális kesztyűk);

munka- és védőlábbelik (bakancsok, félcipők, szandálok, lábujjvédők, PVC és gumicsizmák, kiegészítők); bőr

 védőfelszerelések.

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

 bőrkesztyűk és kötények; divatruházat, promóciós ruházat; katonai- és vadászruházat; egyéb bőr ruházat.

 ( 111 )  228.529

 ( 151 )  2019.07.22.

 ( 210 )  M 18 02769

 ( 220 )  2018.09.20.

 ( 732 )  Noé Balázs, Budapest (HU)

 Lajtár Jenő, Herceghalom (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpár, kerékpár alkatrész; kerékpárabroncs-karimák; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők;
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kerékpár hajtókarok; kerékpár kerékagyak; kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek;

kerékpárkormányok; kerékpár küllők; kerékpár nyergek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák;

kerékpárpedálok; kerékpárpumpák; kerékpár sárvédők; kerékpár utánfutók; kerékpárvázak; kerékre rögzíthető

 küllődíszek.

 ( 111 )  228.530

 ( 151 )  2019.07.25.

 ( 210 )  M 18 02770

 ( 220 )  2018.09.21.

 ( 732 )  Viastein Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémszerkezetek; hordozható fémszerkezetek; hordozható, mobil fémszerkezetek; szállítható, mobil

 fémszerkezetek.

 19    Beton; építőelemek betonból; nem fém építőanyagok; nem fémből készült merev építési csövek; aszfalt,

 szurok és bitumen; nem fémből készült hordozható szerkezetek.

 35    Fémszerkezetekkel, hordozható fémszerkezetekkel, hordozható, mobil fémszerkezetekkel, szállítható, mobil

fémszerkezetekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem; betonnal, beton építőelemekkel, nem fém

építőanyagokkal, nem fémből készült merev építési csövekkel, aszfalttal, szurokkal és bitumennel, nem fémből

készült hordozható szerkezetekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem; építkezéssel, javítással, szerelési

szolgáltatásokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelem; tudományos és műszaki szolgáltatásokkal, valamint az

idetartozó tervezői és kutatói tevékenységekkel, mérnöki munkákkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelem.

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

 szolgáltatás).

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

 munkák, szolgáltatások.

 ( 111 )  228.531

 ( 151 )  2019.07.22.

 ( 210 )  M 18 03181

 ( 220 )  2018.10.29.

 ( 732 )  Hajdúnánás Városi Önkormányzat, Hajdúnánás (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 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).

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,
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péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.532

 ( 151 )  2019.07.25.

 ( 210 )  M 18 03436

 ( 220 )  2018.11.19.

 ( 732 )  Kovács Andrea Bernadett, Budaörs (HU)

 Márkus Anna, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok; coaching és tréning játékok-eszközök; önismereti játékok; egy-, két- többszemélyes - és

csapatjátékok; kártyajátékok; társasjáték; kérdés kártyák; értékelő kártyák; tulajdonság kártyák; kép kártyák;

 játékelemek (korongok, mágnes csíkok).

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; elektronikus könyvek és folyóiratok

on-line publikálása; coaching [tréning]; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; pályaválasztási tanácsadás; elektronikus kiadványszerkesztés; levelező tanfolyamok;

szakmai átképzés; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; nem reklámcélú szövegek publikálása; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás biztosítása; táboroztatás;

oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online, nem letölthető videók biztosítása; számítógépes

hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; meet-upok szervezése/tartása; tanácsadás; egyetemi kurzus

szervezése/tartása; üzletviteli tanácsadás; vezető képzés-oktatás; tréningek-workshopok lebonyolítása/tartása;

tréninganyagok kidolgozása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; személyi coaching [képzés]; oktatási

szolgáltatások coaching formájában; coaching gazdasági és menedzselési témákban; képzési vagy oktatási

 szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; önismereti képzés.

 42    Grafikai tervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; tudományos

 kutatás; szakszövegek írása.

 ( 111 )  228.533

 ( 151 )  2019.07.25.

 ( 210 )  M 18 03452

 ( 220 )  2018.11.20.

 ( 732 )  Mizkan America, Inc., Mt. Prospect (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  BERTOLLI CREMISSIMO

 ( 511 )   30    Ecetek.

 ( 111 )  228.534

 ( 151 )  2019.07.25.

 ( 210 )  M 18 03455

 ( 220 )  2018.11.20.

 ( 732 )  Szulyovszky József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Serfőző Henrik Olivér, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékébe tartozó valamennyi áru).

 ( 111 )  228.535

 ( 151 )  2019.07.22.

 ( 210 )  M 18 03594

 ( 220 )  2018.12.04.

 ( 732 )  Csizmarik János, Budapest (HU)

 Csizmarik Jánosné, Budapest (HU)

 Csizmarik Ádám, Budapest (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Balesetek elleni védőkesztyűk; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védőcipők balesetek, sugárzás és

 tűz ellen; védőálarcok, -maszkok.

 25    Alsóruházat; fehérneműk; alsónadrágok; atlétatrikók; ballonkabátok; bandana kendők; boxer alsónadrágok;

bőrruházat; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; felsőruházat; gyermek ruhák; horgászmellények; hosszúnadrágok;

ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros ruházat; kész bélések; készruhák;

kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kezeslábasok; kötények; kötényruhák; kötöttáruk; mellények; műbőr ruházat;

overálok; munkaruhák; övek; parkák; pólók; pufi dzsekik; pulóverek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati

 cikkek; sapkák; szövetkabátok, felöltők; trikók; fejszalagok (ruházat); izzadságfelszívó zoknik; zoknik.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi promóció; árubemutatók; marketing.

 ( 111 )  228.536

 ( 151 )  2019.07.25.

 ( 210 )  M 19 00125

 ( 220 )  2019.01.17.

 ( 732 )  Szakács Barnabás, Budapest (HU)

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

 ( 511 )   11    Kül- és beltéri lámpák, szökőkutak, díszkutak.

 19    Nem fémből készült építési anyagok és elemek, burkolólapok, kültéri burkolatok, műanyagból készült

 tájépítészeti anyagok.

  20    Kül- és beltéri bútorok.

  42    Építészeti tervezés, kül- és beltéri elrendezés/dekoráció.

 ( 111 )  228.538

 ( 151 )  2019.07.23.

 ( 210 )  M 19 00337

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  M and M Productions Kft., Pásztó (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Festékkeverő gépek; elektromos keverőgépek; keverőgépek folyékony közegek keringetéséhez; keverőgépek

 vegyi feldolgozáshoz; keverőgépek.

 14    Órák; elektronikus órák, karórák; órák, karórák általában; órák és alkatrészeik; elektronikusan vezérelt

 digitális órák; óratokok mint órák részei.

 16    Töltőtollak; tinta töltőtollakhoz; töltőtollakhoz való tintapatronok; utántöltő patronok tintatollakhoz; tollak;

 acél tollak; tollak (színes-); tollak nemesfémből; tinták tollakhoz; tintapatronok tollakhoz.

  42    Órák tervezése.

 ( 111 )  228.539

 ( 151 )  2019.07.23.

 ( 210 )  M 18 03405

 ( 220 )  2017.07.14.

 ( 732 )  Manitowoc Foodservice Companies, LLC, New Port Richey Florida (US)

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

 ( 541 )  KITCHENCONNECT

 ( 511 )  42    Online, nem letölthető számítógépes szoftverek biztosítása élelmiszeripari berendezések nyomon követésére

és ellenőrzésére; számítógépes monitoring szolgáltatás élelmiszeripari berendezés működésére és folyamataira,

 valamint mobil és elektronikus figyelmeztetés küldésére.

 ( 111 )  228.540

 ( 151 )  2019.07.24.

 ( 210 )  M 18 03003

 ( 220 )  2018.10.16.

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

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

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.

  30    Szendvicsek; kukorica és gabona alapú snack termékek.

 ( 111 )  228.541

 ( 151 )  2019.07.24.

 ( 210 )  M 18 03004

 ( 220 )  2018.10.16.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.

  30    Szendvicsek; kukorica és gabona alapú snack termékek.

 ( 111 )  228.542

 ( 151 )  2019.07.24.

 ( 210 )  M 18 03005

 ( 220 )  2018.10.16.

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

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  29    Húsok; hústermékek; húsételek; virsli, sonka, felvágottak; hústartalmú snack termékek; növényi alapú,

 zöldség alapú, gyümölcs alapú, tej alapú snack termékek; pástétomok.

  30    Szendvicsek; kukorica és gabona alapú snack termékek.

 ( 111 )  228.543

 ( 151 )  2019.07.24.

 ( 210 )  M 18 03413

 ( 220 )  2018.11.16.

 ( 732 )  Csillik Szilvia Márta, Érd (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; egészségvédő klubok szolgáltatásai; gyakorlati képzés (szemléltetés); könyvkiadás; oktatás;

 oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás.

  44    Terápiás szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; masszázs.

 ( 111 )  228.544

 ( 151 )  2019.07.24.

 ( 210 )  M 18 03412

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.545

 ( 151 )  2019.07.24.

 ( 210 )  M 18 00741

 ( 220 )  2018.03.08.

 ( 732 )  Wine Concept ZRt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csiha Judit és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tokaj Nobili

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő bort tartalmazó aperitifek, likőrök.

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

 ( 111 )  228.555

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 19 00211

 ( 220 )  2019.01.25.

 ( 732 )  Vianni Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek;
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 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

  35    Kiskereskedelmi tevékenység.

 ( 111 )  228.557

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03677

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  Budapest Airport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUD Aréna

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.558

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03541

 ( 220 )  2018.11.28.

 ( 732 )  Poultry Management Consulting Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  PÁRATLAN DEBRECENI PÁROSOK

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése.

 ( 111 )  228.559

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03543

 ( 220 )  2018.11.28.

 ( 732 )  Kabina Balázs, Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  corliv

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.560

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03539

 ( 220 )  2018.11.28.

 ( 732 )  Perkovátz Tamás, Sopron (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

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

 áru).

 ( 111 )  228.561

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03393

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Deng Zitao, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  228.562

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03540

 ( 220 )  2018.11.28.

 ( 732 )  Participatio Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Konferenciák, rendezvények szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  228.563

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03685

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

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

 ( 541 )  VITAYOO

 ( 511 )  30    Pékáru, 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, pizza-lapok, pizzák; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított hamburgerzsemlék; frissen
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sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított hot dog kiflik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított cereália alapú

szendvicsalapok; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított tortillák, taco-k, lángosok; frissen sütött,

fagyasztott, elősütött, tartósított bagel-ek, paninik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított fánkok,

palacsinták, gofrik, gombócok, knédlik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított perecek; cukrász áru,

cukrászsütemények, gyümölccsel töltött cukrásztermékek, piték, torták, kekszek (aprósütemények), fagyasztott

 cukrászsütemények.

 ( 111 )  228.564

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 19 00070

 ( 220 )  2019.01.11.

 ( 732 )  Balázsi Diána, Domoszló (HU)

 Balázsi Péter, Domoszló (HU)

 ( 740 )  dr. Simon Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Őrölt és egész babkávé, tea, kávé, fogyasztásra kész kávé, kávébázisú italok.

 39    Kávé, tea, kakaó, kávébázisú italok, gépi készítésű és eszpresszó italok, sütött termékek, ivóedények

 forgalmazása, eladása.

  43    Éttermi, kávéeladási és kávéházi szolgáltatások.

 ( 111 )  228.565

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03251

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Csurka Endre István, Budapest (HU)

 Csurka Dóra, Nagykovácsi (HU)

 Csurka Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

 ( 541 )  Magyar Fórum

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; számítógépes

hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; elektronikus folyóiratok; elektronikus könyvek; internetről

elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; internetről letölthető digitális könyvek; letölthető

elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus könyvek; letölthető elektronikus újságok; számítógépes

 hordozókon rögzített elektronikus kiadványok.

 16    Rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; hírlevelek;

napilapok; nyomtatott vizuális anyagok; könyvek; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott

 publikációk; hetilapok.

 38    Hozzáférés biztosítása online tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz; az interneten és bármely más

kommunikációs hálózaton található honlapokhoz való hozzáférés biztosítása; hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes beszélgető

fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes

portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; internetes weblapos

fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; kommunikációs szolgáltatások adatbázishoz való hozzáféréshez; online

multimédiás tartalomhoz való hozzáférés biztosítása; platformokhoz vagy portálokhoz való hozzáférés biztosítása
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 az interneten; weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása.

 41    Kiadói szolgáltatás; multimédiás anyagok online kiadása; elektronikus folyóiratok online kiadása,

publikálása (nem letölthető); számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;

adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése (nem letölthető); elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok

online kiadása, publikálása (nem letölthető); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus hetilapok online közzététele; elektronikus

 publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetőek.

 ( 111 )  228.566

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 02999

 ( 220 )  2018.10.16.

 ( 732 )  Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mátrai Mihály Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; marketingszolgáltatások; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási

 szolgáltatások.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi

 szponzorálás; támogatás.

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

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

 ( 111 )  228.567

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03526

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített
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ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel-

és italkészítés; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok

felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok

felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfelszolgáló eszközök

kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés;

ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

szolgáltatások; ételszobrászat; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel

kapcsolatban; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  228.568

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 03552

 ( 220 )  2018.11.29.

 ( 732 )  Dominus Ákos, Budapest (HU)

 ( 541 )  velopannon

 ( 511 )  35    Harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal;

 kerékpár-tartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  39    Interneten elérhető turisztikai információnyújtás.

 ( 111 )  228.580

 ( 151 )  2019.08.01.

 ( 210 )  M 17 00513

 ( 220 )  2017.02.15.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktatóberendezések és felszerelések; hangok vagy képek

rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k

 (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.582

 ( 151 )  2019.07.31.

 ( 210 )  M 18 00383

 ( 220 )  2018.02.07.

 ( 732 )  Nebuló XXI Alapítvány az Örömteli Tanulásért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bodnár Ágnes ügyvéd, Budapest
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 ( 541 )  Társasjátékok Ünnepe

 ( 511 )   28    Társas-, logikai-, kártya- és készségfejlesztő játékok, könyvek és puzzlek.

 41    Szórakoztató rendezvények szervezése, nyereményjátékok működtetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szórakoztatási szolgáltatások, versenyek szervezése.

 ( 111 )  228.583

 ( 151 )  2019.08.01.

 ( 210 )  M 19 00099

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  PURPUR, s. r. o., Bratislava (SK)

 ( 300 )  017966458 2018.10.10. EU

 ( 740 )  Vernarelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver közlekedési szolgáltatások koordinálásához, nevezetesen a gépjárművek automatikus

 utazási ütemezéséhez és kiküldéséhez; számítógépes programok, rögzített.

 38    Távközlés; információ-szolgáltatás távközlési ügyekben; telekommunikációval kapcsolatos online

 információs szolgáltatások.

 39    Közlekedési szolgáltatásokkal és szállítási szolgáltatások foglalásával összefüggő információkkal

 kapcsolatos weboldalak biztosítása; szállítás; utazásszervezés.

 42    Online szoftver ideiglenes használatának biztosítása átvétel lehetősége nélkül közlekedési szolgáltatások

nyújtásának céljából, szállítási szolgáltatások foglalási ügyintézéséhez és motorgépjárművel ügyfelekhez történő

 kiküldéséhez.

A rovat 79 darab közlést tartalmaz. 
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