
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 01165

 ( 220 ) 2018.04.12.

 ( 731 )  Foglaljorvost Online Kft., Egyházasdengeleg (HU)

 ( 740 )  Kőszegi János egyéni ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; időpont-emlékeztető

szolgáltatások; időpont-ütemezési szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton.

  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); gyakorlati képzés (szemléltetés).

 ( 210 ) M 18 02065

 ( 220 ) 2018.07.06.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A show királya

 ( 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 19 00038

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  Kovács Tamás, Göd (HU)

 ( 541 ) Fehérvár Taxi

 ( 511 )   39    Fuvarozás, személyszállítás.

 ( 210 ) M 19 00055

 ( 220 ) 2019.01.10.

 ( 731 )  Gopack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Túrafelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00116

 ( 220 ) 2019.01.16.

 ( 731 )  Szanka Csaba Antal, Szeged (HU)

 ( 740 )  Spránitz Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 19 00138

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Laki Gyula Csaba, Fehérvárcsurgó (HU)

 ( 740 )  Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Személygépkocsi, tehergépkocsi, segédmotoros kerékpár, motorkerékpár, autóbusz, vontató, lassú jármű,

mezőgazdasági vontató, munka erőgép, hajó, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);

tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági

 szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 210 ) M 19 00204

 ( 220 ) 2019.01.24.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítő emberek számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 00246

 ( 220 ) 2019.01.28.

 ( 731 )  Casablanca Kávézó 2014 Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00257

 ( 220 ) 2019.01.29.

 ( 731 )  Magyar RTL Telelvízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépesfájlokban;

adatokfrissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatásokpromóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadásfogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

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

kommunikáció átírása [irodaifunkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatokfrissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások

[üzleti segítségnyújtás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing

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

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.
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 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chatszobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

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

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás 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; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosítottjátékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00368

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  "Schiller 2005." Kft., Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 ) VILMA

 ( 511 )  30    Kávék, teák, kakaók és kávépótló szerek; lisztek és gabonakészítmények; kenyér és péksütemények;

cukrászsütemények; mézek; mustárok; fagylaltok; cukrok; sütőporok; fűszerek; fűszeres mártások;

 csokoládéalapú készítmények és -bevonatok; nyers tészták; pizzák; szendvicsek.

 35    Cukrászati készítmények, különböző édesipari alapanyagokkal bevont torták és sütemények, valamint
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különböző édes- és sós tésztakészítmények, ostyák, mézeskalácsok, kekszek, kétszersültek, csemegék,

teasütemények, habsütemények, továbbá felvert-, omlós-, vajas-, élesztős-, hengerelt tészták kereskedelmi

ügyletei; marketing- és reklámtevékenységek; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; kiállítások

 szervezése.

 ( 210 ) M 19 00444

 ( 220 ) 2019.02.13.

 ( 731 )  LIVING II. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Metropolitan Garden

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; konzultáció konstrukciókról;

 nyílászárók beszerzése.

 ( 210 ) M 19 00569

 ( 220 ) 2019.02.22.

 ( 731 )  New Wave Media Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 19 00599

 ( 220 ) 2019.02.26.

 ( 731 )  Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; papír arctörlő kendők; eldobható szalvéták; asztalkendők papírból;

zsebkendők és arctörlők papírból; egészségügyi papír (toalettpapír); konyhai tekercsek papírból; papír törölközők;

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra; csomagoló anyagok.

 ( 210 ) M 19 00600

 ( 220 ) 2019.02.26.

 ( 731 )  Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )
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 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; papír arctörlő kendők; eldobható szalvéták; asztalkendők papírból;

zsebkendők és arctörlők papírból; egészségügyi papír (toalettpapír); konyhai tekercsek papírból; papír törölközők;

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra; csomagoló anyagok.

 ( 210 ) M 19 00601

 ( 220 ) 2019.02.26.

 ( 731 )  Metsa Tissue Slovakia s.r.o., Zilina (SK)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )  16    Papír és karton; nedvszívó papír; papír arctörlő kendők; eldobható szalvéták; asztalkendők papírból;

zsebkendők és arctörlők papírból; egészségügyi papír (toalettpapír); konyhai tekercsek papírból; papír törölközők;

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra; csomagoló anyagok.

 ( 210 ) M 19 00660

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Magyar Kardiológusok Társasága, Budapest (HU)

 ( 541 ) Szívderítő

 ( 511 )   41    Online információk szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 00758

 ( 220 ) 2019.03.11.

 ( 731 )  Mátrai Dávid, Miami Beach, Florida (US)

 ( 740 )  dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00762

 ( 220 ) 2019.03.11.

 ( 731 )  Rétfalvi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALKOTÁSUTCA ÉLMÉNYFESTÉS

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

célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési-és reklámszolgáltatások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáltatások közösségi festés, közösségi festés szervezése,

rajzoláshoz és festéshez szükséges anyagok és eszközök, ajándéktárgyak, ajándékutalványok vonatkozásában;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

 telemarketing szolgáltatások.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; fényképészet; gyakorlati képzés
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[szemléltetés]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; modellt ülés művészek számára;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; szórakoztató célú rendezvények

szervezése; közösségifestéssel kapcsolatos rendezvények szervezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási

célokra; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; szabadidős létesítmények üzemeltetése; interaktív

szórakoztatás; szórakoztatás; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; szórakoztatásra

kialakított helyiségek biztosítása; partiszervezési szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális

eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztató berendezések és készülékek

 kölcsönzése.

 ( 210 ) M 19 00763

 ( 220 ) 2019.03.11.

 ( 731 )  Réftalvi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési-és reklámszolgáltatások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére; online kiskereskedelmi szolgáltatások közösségi festés, közösségi festés szervezése,

rajzoláshoz és festéshez szükséges anyagok és eszközök, ajándéktárgyak, ajándékutalványok vonatkozásában;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

 telemarketing szolgáltatások.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; fényképészet; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; modellt ülés művészek számára;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; szórakoztató célú rendezvények

szervezése; közösségifestéssel kapcsolatos rendezvények szervezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási

célokra; létesítmények biztosítása szórakoztatási célokra; szabadidős létesítmények üzemeltetése; interaktív

szórakoztatás; szórakoztatás; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; szórakoztatásra

kialakított helyiségek biztosítása; partiszervezési szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális

eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztató berendezések és készülékek

 kölcsönzése.

 ( 210 ) M 19 00836

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  Smidéliusz Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok;

cipősarkak (1); cipősarkak (2); cipősarokvédők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez;
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dzsekik; felsőruházat; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok

[ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok;

hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap vázak; karcsúsító anyagokat

tartalmazó ruházat; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1);

kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik

(2); lábszármelegítők; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; levehető gallérok; mellények;

melltartók; műbőr ruházat; overallok, munkaruhák; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; parkák; pizsamák; pólók;

poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;

ruhazsebek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek,

napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők

(2); strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talpak

lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű],

 kombiné; trikók; úszósapkák; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik.

 35    Elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; divatkiegészítőkkel

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  42    Divatkiegészítők tervezése; ruha- és divattervezés; divattervezés.

 ( 210 ) M 19 00842

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  Manitox Kft., Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; buborékfólia (műanyag) csomagoláshoz;

 nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

 17    Csomagoló anyagok gumiból vagy műanyagból; műanyag bontások mezőgazdasági célra; műanyag, félig

 feldolgozott; műanyag fóliák nem csomagolási célra; tömő (párnázó) anyagok gumiból vagy műanyagból

  22    Zsákok ömlesztett anyagok szállítására és tárolására.

 ( 210 ) M 19 00865

 ( 220 ) 2019.03.19.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 541 ) Cannaderm mentholka

 ( 511 ) 3    Kozmetikai készítmények, kozmetikai krémek, regeneráló készítmények, regeneráló olajok, regeneráló

krémek, regeneráló oldatok, arctisztító tej, tisztítóolajok, folyékony tisztítószerek, készítmények műfogsorok

 tisztítására, illóesszenciák, illóolajok, toalett vizek, fogkrémek.

5    Gyógyászati célú segédanyagok, gyógyteák gyógyászati célokra, gyógyászati célú drogok, gyógyszertári

készítmények, gyógyító hatású készítmények a fürdőkhöz, foggyógyszerek, embergyógyászati gyógyszerek,

gyógyító gyökerek, gyógynövények, folyékony gyógyszerek, tapaszok, kenőcsök gyógyszerészeti célokra, olajok

orvosi használatra, protézis ragasztók és gyanták, sterilizáló készítmények, foglenyomat anyagok, diétás

készítmények gyógyászati célokra, élelmiszerek csecsemőknek, gyermeknek és betegeknek, mindenféle

élelmiszerkészítmény és kiegészítő mint erősítő tápanyag, vitaminkészítmények, fogyókúrák vagy fogyasztó

készítmények, fogyókúrás kiegészítők, mind gyógyító hatással, biokémiai katalizátorokat tartalmazó gyógyító

hatású készítmények, különösen fizikailag aktív személyek számára, gyógyulófélben lévő és betegek számára is,

 az összes felsorolt gyógyászati célokra, diabetikus készítmények gyógyászati célokra.
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 ( 210 ) M 19 00873

 ( 220 ) 2019.03.19.

 ( 731 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

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

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

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

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyv írás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok

felkutatása; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás];

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális

számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
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kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telekommunikációs

csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés;

üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése;

 vezeték nélküli műsorterjesztés; videókonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás 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;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

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

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás;

varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00921

 ( 220 ) 2019.03.20.

 ( 731 )  Kander Ákos 33%, Tiszaeszlár (HU)

 Sándor István 33%, Debrecen (HU)

 Szabó Zsolt 33%, Földes (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Gobang

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek.

 ( 210 ) M 19 00929

 ( 220 ) 2019.03.20.

 ( 731 )  CJ CORPORATION, SEOUL (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  31    Táplálék adalékanyagok állati takarmányokhoz (nem gyógyászati célokra); takarmány-adalékanyagok (nem

gyógyászati célokra); fehérje állati fogyasztásra; ízesítők állati takarmányokhoz; táplálékok állatoknak; termékek

állatok hizlalására; korpa [gabona]; baromfitáp; sertéstáp; haleledel; italok állatok részére; élő állatok;

jutalomfalatok házikedvenceknek; ehető rágócsontok kutyák számára; tenyészállat állomány; gabona [magvak];

szemes gabona, feldolgozatlan; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra;

komló; friss zöldségek; friss gyümölcsök; természetes növények és virágok; algák emberi fogyasztásra; aminosav

fermentációs melléktermék állati takarmányozáshoz; táplálékok és takarmányok állatoknak; erősítő takarmány

 állatoknak; kutyaeledel; macskaeledel; alom állatoknak; cukornád.

 ( 210 ) M 19 00968

 ( 220 ) 2019.03.20.

 ( 731 )  Szuhay Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és nyomdaipari termékek; füzetek; képeslapok.

 25    Alsóruházat, atlétatrikók, babanadrágok, cipőfelsőrészek, dzsekik, egyenruhák, felsőruházat,

fürdőköpenyek, hálóköntösök, hímzett ruhadarabok, ingek, jelmezek, kabátok, kalapáruk, kerékpáros ruházat,

készruhák, kesztyűk, kezeslábasok, kötények, kötényruhák, lábbelik, mellények, melltartók, miseingek,

nyakkendők, nyaksálak, öltönyök, övék, papírruházat, papucsok, pénztartó övék, pizsamák, pólók, poncsók,

prémsálak, pulóverek, rövid ujjú ingek, ruházati cikkek, ruhazsebek, sálak, sapka ellenzők, sapkák,

sárcipők,gumicsizmák, sportcipők, strandcipők, szandálok, szoknyák, tógák, tornacipők, torna -és balettruhák,

 tornaruházat, trikók, úszósapkák, zoknik.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéház; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00972

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Royal Borház Európa Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) REGÖS

 ( 511 )  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel

védett borok; forralt borok; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok;

 rozé borok; szeszezett borok.

 ( 210 ) M 19 00974

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők; tejpor csecsemőknek.

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

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

 tejföl, kefir, tejszín, tejpor, tejalapú desszertek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé; tea; kakaó; kávépótló szerek; rizs; tészta és metélt; tápióka; lisztek és gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és jégkrémek; cukor; méz; melaszszirup;

 élesztő; sütőporok; só; ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet; szószok (mártások).

 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; maláta.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 00975

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Jancsek Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maklári Iván 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.

 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 00976

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Resysten Hungary Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 541 ) Resysten

 ( 511 ) 1    Adalékanyagok cement keveréséhez; beton védelmére szolgáló felületaktív anyagok; betontartósító szerek,

kivéve a festékeket és az olajokat; burkolólap tartósító szerek [kivéve a festékeket és olajokat]; felületaktív

anyagok beton bevonására [nem festékek]; felületaktív anyagok beton tartósításához; felületaktív anyagok

padlófelületek bevonásához; felületaktív anyagok padlófelületek tartósításához; felületaktív anyagok

padlófelületek védelmére; impregnálószerek betonhoz; impregnáló anyagok épületek külső felületeihez [kivéve

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1867



festékek és olajok]; megőrző/konzerváló szerek téglafalakhoz és falazathoz (nem festékek és olajok);

tartósítószerek betonhoz, kivéve a festékeket és az olajokat; tartósítószerek épületekhez [kivéve festékek és

olajok]; tartósítószerek falazatokhoz, kivéve a festékeket és az olajokat; védőbevonatok épületekhez [nem

festékek vagy olajok]; védőbevonatok erkélyekhez [nem festékek vagy olajok formájában]; védőbevonatok

járdákhoz, sétányokhoz [nem festékek vagy olajok]; védőbevonatok parkolóházakhoz [nem festékek vagy olajok

formájában]; védőbevonatok spray formájában, betonhoz [nem festékek vagy olajok]; vízlepergető anyagok;

vízlepergető vegyületek; bőrcipők vízállóvá tételére használt folyékony kezelőanyag; bőrvízhatlanító szerek;

bőrvízhatlanító vegyszerek; folttaszítók; foltmegelőző vegyszerek textilekhez, szövetekhez; textilimpregnáló

vegyszerek; textil vízhatlanító vegyszerek; vegyi anyagok textíliák, szőrmék, bőrök, szövetek és nem szőtt

kelmék bevonására; víztaszító tulajdonsággal rendelkező textilkikészítő vegyszerek; vízhatlanító vegyi keverékek

 szövet termékekhez; katalizátorok oxidációs folyamatokhoz; katalizátorok kémiai és biokémiai folyamatokhoz.

2    Élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok; beton felületkezeléséhez használt bevonatok; betont víztől

megvédő bevonatok [festékek vagy olajok]; bevonatok bútorokhoz; bevonatok falakhoz; bevonatok

képzőművészetben való használatra; felületkezelő készítmények fához; időjárás ellen védő vegyületek;

szennyeződést, foltosodást megelőző bevonatok [nem vegyszerek]; tartósítószerek; színezetlen védőbevonatok

 járművekhez; vízállóvá tevő bevonatok [kivéve a vegyszereket].

5    Antibakteriális készítmények; antibakteriális készítményekkel átitatott kendők; antibakteriális spray-k;

baktériumirtók; baktériumölő szerek, baktérium eltávolítók; fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítők;

fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez és készülékekhez; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez; légtisztítók; sterilizáló anyagok;

sterilizáló készítmények; légtisztító készítmények; levegő szagtalanító készítmények; szagelnyelő anyagok;

szagsemlegesítő készítmények ruházathoz és textilekhez; szagtalanító készítmények háztartási, kereskedelmi

 vagy ipari használatra; szőnyegszagtalanító szerek; szövetszagtalanítók.

 37    Épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek ipari takarítása;

épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak,

üzemek takarítása; higiénikus tisztítás [épületek]; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodák

szerződéses takarítása; irodatakarítási szolgáltatások; iskolák takarítása; kereskedelmi helyiségek tisztítása,

takarítása; kórházak takarítása; külső falfelületek tisztítása; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; lakóházak

takarítása; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; padlófelületek tisztítása; szállodák

takarítása; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; fertőtlenítés; helyiségek fertőtlenítése bakteriális

 fertőzések ellen; helyiségek fertőtlenítése.

 ( 210 ) M 19 00977

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Resysten Hungary Kft., Biatorbágy (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Beton védelmére szolgáló felületaktív anyagok; betontartósító szerek, kivéve a festékeket és az olajokat;

felületaktív anyagok beton bevonására [nem festékek]; felületaktív anyagok beton tartósításához; felületaktív

anyagok padlófelületek bevonásához; felületaktív anyagok padlófelületek tartósításához; felületaktív anyagok

padlófelületek védelmére; impregnáló anyagok épületek külső felületeihez [kivéve festékek és olajok];

impregnálószerek betonhoz; kőfalazatokat konzerváló vegyi keverékek; megőrző/konzerváló szerek téglafalakhoz

és falazathoz (nem festékek és olajok); megőrző/konzerváló szerek téglafalakhoz, kivéve a festékeket és az

olajokat; tartósítószerek betonhoz, kivéve a festékeket és az olajokat; tartósítószerek épületekhez [kivéve festékek

és olajok]; tartósítószerek falazatokhoz, kivéve a festékeket és az olajokat; védőbevonatok épületekhez [nem

festékek vagy olajok]; védőbevonatok erkélyekhez [nem festékek vagy olajok formájában]; védőbevonatok

járdákhoz, sétányokhoz [nem festékek vagy olajok]; védőbevonatok parkolóházakhoz [nem festékek vagy olajok

formájában]; bőrimpregnáló vegyszerek; bőrvízhatlanító szerek; bőrvízhatlanító vegyszerek; folttaszítók;

foltmegelőző vegyszerek textilekhez, szövetekhez; textilimpregnáló vegyszerek; vegyi anyagok textíliák,
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szőrmék, bőrök, szövetek és nem szőtt kelmék impregnálására; vegyi anyagok textíliák, szőrmék, bőrök, szövetek

és nem szőtt kelmék bevonására; vízhatlanító vegyi keverékek szövet termékekhez; víztaszító tulajdonsággal

 rendelkező textilkikészítő vegyszerek.

2    Baktériumölő festékek; bevonó készítmények rozsdásodás megakadályozására; felületbevonó készítmények

korrózió elleni védelemre; korrózióálló bevonatok; korróziógátló anyagok; korróziógátló készítmények

 járművekhez; korróziógátló készítmények; korróziógátló készítmények, szerek; vízbázisú tartósítószerek.

 3    Tisztítószerek gépjárművekhez.

5    Antibakteriális készítmények; antibakteriális készítményekkel átitatott kendők; baktériumirtók; baktériumölő

szerek, baktérium eltávolítók; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; csíraölő készítmények [kivéve szappanok];

fertőtlenítő szerek kórházi használatra; fertőtlenítők; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra;

fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek orvosi műszerekhez és készülékekhez; légtisztítók;

 sterilizáló anyagok; sterilizáló készítmények.

 37    Boltok takarítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek

[belső] tisztítása, takarítása; épületek ipari takarítása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás,

takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak szerződéses takarítása; gyárak, üzemek takarítása; higiénikus

tisztítás [épületek]; ipari üzemek tisztítása; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek takarítása; irodák

szerződéses takarítása; iskolák takarítása; kereskedelmi helyiségek tisztítása, takarítása; kórházak takarítása;

középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; lakóházak takarítása;

 padlófelületek tisztítása; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása.

 ( 210 ) M 19 00982

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Jancsek Kinga-Gabriela, Wien (AT)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek; termékenységet növelő készítmények; gyógyszerészeti készítmények erekció előidézéséhez;

gyógyszeres készítmények és anyagok; gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszerészeti krémek;

 gyógyszerkészítmények merevedési zavarok kezelésére.

 ( 210 ) M 19 00983

 ( 220 ) 2019.03.23.

 ( 731 )  BIJA-TÉK HAUS Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Rád (HU)

 ( 740 )  Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda, Nagymaros

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01011

 ( 220 ) 2019.03.26.

 ( 731 )  E4 Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) E4

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

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 19 01033

 ( 220 ) 2019.03.26.

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

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 19 01034

 ( 220 ) 2019.03.26.

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

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 19 01035

 ( 220 ) 2019.03.26.

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

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 19 01094

 ( 220 ) 2019.04.02.

 ( 731 )  ZenMed Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  Vígh és Társa Ügyvédi Iroda, Szigetszentmiklós

 ( 541 ) Panderosa Panzió

 ( 511 )  43    Panziók; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; foglalás panziókban; szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

 ( 210 ) M 19 01116

 ( 220 ) 2019.03.29.

 ( 731 )  Dr. Steier József, Budapest (HU)

 ( 541 ) THE GREEN SAHARA FOUNDATION

 ( 511 )  35    Kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások, marketing szolgáltatások, médiakapcsolati szolgáltatások; piaci tanulmányok, piackutatás;

rádiós reklámozás, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése,

reklámszövegek publikálása, szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti hatékonysági

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

üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció.

 36    Befektetési alapok, értékutalványok kibocsátása; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon kezelés, kibocsátás;

kereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység; jótékonysági célú gyűjtések; lábon álló fa értékbecslése;
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mezőgazdasági ingatlanok bérlése; pénzügyek intézése építőipari projektekhez; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

 tanácsadás; tőkebefektetés; tőkeberuházás; vagyonkezelés.

 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; tudományos kutatás, környezetvédelemmel kapcsolatos

 kutatás; geo-mérnöki szolgáltatások.

 44    Faiskolák, csemetekertek; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; kertészeti szolgáltatások;

 vízművelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01132

 ( 220 ) 2019.04.05.

 ( 731 )  Vécsei András, Csókakő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok,

 citromlé étkezési használatra, dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből), lekvárok (citrusfélékből).

 ( 210 ) M 19 01133

 ( 220 ) 2019.04.05.

 ( 731 )  Lakics Balázs, Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír és karton, nyomdaipari termékek, műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 ( 210 ) M 19 01134

 ( 220 ) 2019.04.05.

 ( 731 )  Lakics Balázs, Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Együtt közösen a jövőnkért, védd a környezet

 ( 511 )   16    Papír és karton, nyomdaipari termékek, műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 ( 210 ) M 19 01179

 ( 220 ) 2019.04.09.

 ( 731 )  Gátiné Mezei Barbara, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács N. Balázs, Budapest

 ( 541 ) PEDIMED

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 19 01204

 ( 220 ) 2019.04.10.

 ( 731 )  Kálmán Zoltán 50%, Tamási (HU)

 Péti Zoltán 50%, Tamási (HU)

 ( 740 )  Péti Zoltán, Tamási
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( 546 )

 ( 511 )   37    Kerékpár javítás, kerékpár versenyeken műszaki szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 01218

 ( 220 ) 2019.04.11.

 ( 731 )  Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Turán

 ( 511 )  41    Bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; dzsúdó [judo] oktatás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő

berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek

kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; mozgókönyvtári szolgáltatások;

mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; 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; on-line, nem

letölthető videók biztosítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás;

testnevelés; tolmács szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás

 vagy szórakoztatás]; videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 01281

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  Somlai Tamás Béla, Őrbottyán (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; know-how átadása (képzés); gyakorlati képzés (szemléltetés);

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 01282

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  Szakács Attiláné, Kazincbarcika (HU)

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

 ( 511 )   25    Cipők.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelem, online kereskedelem.

 ( 210 ) M 19 01289

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Bujtor István Színpad

 ( 511 )  41    Színházi szolgáltatások; színházi szórakoztatás; színházi produkciók; szórakoztatás színházi előadások

formájában; színházi előadások vezetése; színházi előadások szervezése; színházi show-k rendezése; színházi

 előadások, zenei előadások; szabadtéri színházi előadások szervezése; szabadtéri szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 01291

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  Tihanyi Szabadtéri Játékok Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Bujtor Színház

 ( 511 )  41    Színházi szolgáltatások; színházi szórakoztatás; színházi produkciók; szórakoztatás színházi előadások

formájában; színházi előadások vezetése; színházi előadások szervezése; színházi show-k rendezése; színházi

 előadások, zenei előadások; szabadtéri színházi előadások szervezése; szabadtéri szórakoztatás.

 ( 210 ) M 19 01293

 ( 220 ) 2019.04.17.

 ( 731 )  Pention Kft., Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Zsuzsanna, Székesfehérvár

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01294

 ( 220 ) 2019.04.17.

 ( 731 )  Hajek László, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Edina, Budapest

 ( 541 ) Hello Ugar!

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 01296

 ( 220 ) 2019.04.17.

 ( 731 )  Berczi Annamária, Gárdony (HU)

 ( 541 ) MackóBox

 ( 511 )  18    Ajándéktáskák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; erszények,

pénztárcák; hátitáskák; hátizsák, hátitáska; hétköznapi, utcai táskák; kis hátizsákok; kozmetikai táskák;

multifunkciós erszények, pénztárcák; neszesszerek; pénztárcák, erszények; piperetáskák; vászontáskák; vászon

bevásárlótáskák; vállon átvethető táskák; pelenkatartó táskák; kis erszények, pénztárcák; húzózsinóros erszények;
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övtáskák és csípőtáskák; sporttáskák, tornazsákok; sporttáskák (sportszatyrok); piperecikkek szállítására szolgáló

 tisztasági táskák.

 24    Babatakarók; takaró újszülött babáknak; baba hálózsákok; hálózsákok babáknak; gyerek törölközők;

gyerektakarók; törölközők [textil] csecsemőknek; csuklyás törölközők; törölközők [textil] kisgyermekek részére;

törölközők, fürdőlepedők; ágyneműk és takarók; kiságy takarók; pokrócok; takarók kiságyba; ágytakarók, plédek;

úti takarók; fedőtakarók; strandtörölközők; strandtörölközők textilből; kéztörlők, törölközők kéztörléshez;

 pólyatakarók.

 25    Baba alsóneműk; baba body-k; baba nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye;

csecsemőkelengyék, babakelengyék; gyereknadrágok; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; egyrészes

kisgyermek- és csecsemőruhák; felsők csecsemőknek; csecsemőnadrágok; csecsemő felsőruházat;

csecsemőruházat; alul összepatentozható body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; alsók

csecsemőknek; kardigánok; bandana kendők; kendők [ruházat]; sapkák; nyaksálak [sálak]; sálak; sálak

[nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; gyerekcipők, babacipők; kezeslábas pizsamák gyerekeknek; strandkalapok;

strandköpenyek; strandruházat; strandöltözet; napvédő kalapok; fejfedők [kalapáruk]; pólyák; kesztyűk; zoknik

csecsemőknek és kisgyermekeknek; harisnyanadrágok; lábfej nélküli harisnyanadrágok; harisnyák; zoknik és

 harisnyák; rövidnadrágok, sortok.

 ( 210 ) M 19 01303

 ( 220 ) 2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 210 ) M 19 01319

 ( 220 ) 2019.04.23.

 ( 731 )  PwC Business Trust, New York, New York (US)

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

 ( 541 ) PwC

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver; elektronikus publikációk; nem kinyomtatott kiadványok; letölthető kiadványok;

adatok, jelek, információk, kódok, képek, szövegek, videók, hangok és audio anyagok rögzítésére, tárolására,

hordozására, manipulálására, átvitelére, reprodukálására és visszakeresésére szolgáló készülékek, eszközök és

hordozók; CD-ROM-ok; DVD-k; letölthető hang-, vizuális és audiovizuális anyagok; interaktív szoftver; oktató

berendezések, eszközök és műszerek; kódolt kártyák és azonosító kártyák; könyvelés, könyvvizsgálat, ügyvitel,

üzlet és adó területén számítógépes szoftver a következőkhöz: adatgyűjtés és adatkezelés, elemzések

végrehajtása, tanulmányok lefolytatása, valamint jelentések készítése és előállítása; az összes fentnevezett áru

 ezen osztályba tartozó alkatrészei és tartozékai.

 16    Nyomtatványok; írószerek/papíráruk; kiadványok; könyvek, kézikönyvek, újságok, hírlevelek, jelentések,

katalógusok, magazinok, nyomtatványok, időszaki kiadványok; fényképek; oktatási és tananyag; az Internetről

letöltött, nyomtatvány formájú weboldalak; kiadványok, nevezetesen tankönyvek, nyomtatott órai anyagok és

előadások, valamint hírlevelek, jelentések és prospektusok, mindegyik a könyvvizsgálat, könyvelés, felelős

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1874



társaságirányítás, adó, ügyvitel, üzlet, informatika, információkezelés, vállalati finanszírozás, emberi erőforrás,

számítógépek és programok területén; bármelyik fent említett áruhoz való, ebbe az osztályba sorolt alkatrész és

 szerelvény.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; számvételi szolgáltatások; üzleti

auditálás; adótanácsadás; fúziókkal, felvásárlásokkal és a tulajdontól való megfosztással kapcsolatos konzultációs

és tanácsadási szolgáltatások; üzleti management és tanács; vállalatirányítási tanácsadási szolgáltatások;

piackutató szolgáltatások; konzultáció személyzeti kérdésekben; üzleti kutatási és információs szolgáltatások;

könyvelés; audit/könyvvizsgálat; adóbevallások elkészítése és adótanácsadás szolgáltatások; információs

technológiák területén lévő üzleti management konzultációs szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció;

adótanácsadás és kutatás; tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció az ebbe az osztályba tartozó összes

szolgáltatással kapcsolatban; személyzeti és munkaerő-toborzási szolgáltatások; üzleti kutatási és információs

szolgáltatások; könyvelés; audit/könyvvizsgálat; ehhez az osztályhoz tartozó összes szolgáltatással kapcsolatos

tanácsadás és konzultáció, ehhez az osztályhoz tartozó összes szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás és

 konzultáció online módon, nyomtatott formában és elektronikus formátumban.

 36    Pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; pénzügyi igazgatás, segítségnyújtási, tanácsadási, konzultációs,

információs és kutató szolgáltatások; adó- és vámügyi szaktanácsadó szolgáltatások; fizetésképtelenségi

szolgáltatások; beruházási szolgáltatások; értékelési szolgáltatások; befektetési banki konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; pénzügyi tanácsadási és konzultációs szolgáltatások; biztosítási statisztikai szolgáltatások;

konzultációs szolgáltatások az alkalmazottak juttatásairól; pénzügyi értékelési szolgáltatások az üzleti

vállalkozások, leltárkészletek, eszközök, berendezések, licenc ügyletek, ingatlanok és szellemi tulajdon területein;

ingatlan értékbecslés; kockázatmenedzsment; konzultáció a munkavállalói javadalmazás területén;

ingatlanügynökségi és ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan szolgáltatások; pénzügyi információ biztosítása;

online, nyomtatott és elektronikus formátumú információk szolgáltatása, tanácsadás és konzultáció az ebbe az

 osztályba tartozó összes szolgáltatással kapcsolatban.

 41    Oktatás (és nevelés); szakmai képzés; tanfolyamok, szemináriumok, szimpóziumok és konferenciák

szervezése és levezetése; oktatás, nevezetesen élő és online előadások, szemináriumok, konferenciák és szellemi

alkotóműhelyek vezetése a könyvelés, könyvvizsgálat, adó, üzlet, információkezelés, informatika, számítógépek,

ügyviteli képzés, pénzügyi tervezés és befektetési stratégia területén, szertartások és rendezvények szervezése,

lebonyolítása, színrevitele, továbbá a hozzájuk szükséges létesítmények szolgáltatása; oktatási és szakmai díjakra

való megfelelőség vizsgálata és ezek odaítélése; kiadás, megjelentetés; elektronikus kiadás (média megjelenítés);

online hírek szolgáltatása a jog területén; online, nyomtatott és elektronikus formátumú információk szolgáltatása,

 tanácsadás és konzultáció az ebbe az osztályba tartozó összes szolgáltatással kapcsolatban.

 42    Műszaki szolgáltatások, illetve ezekkel kapcsolatos kutatás és tervezés; ipari elemző és kutató

szolgáltatások; tervezés és fejlesztés (számítógépszoftver~); számítógépes szaktanácsadó szolgáltatások a

számítógépes biztonság területén; konzultáció és tanácsadás számítógépes szoftverek, förmverek, hardverek,

információtechnológiai és adatfeldolgozó rendszerek kiértékelésével, kiválasztásával és megvalósításával

kapcsolatban; számítógép-programozás; kutatás, fejlesztés, tervezés, tesztelés, ellenőrzés, vizsgálás és elemzés a

távközlési szolgáltatások, számítógépek, számítógépes rendszerek és számítógépes hálózatok területén; tervezés a

számítógépek, számítógépes rendszerek és számítógépes hálózatok területén; kölcsönzés (számítógépszoftver~);

informatikai és információkezelési konzultáció és tanácsadás; ehhez az osztályhoz tartozó összes szolgáltatással

 kapcsolatos online és nyomtatott tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére; tanácsadás és

konzultáció környezeti szabályozási ügyekben; adatok, politikák és folyamatok elemzése, valamint üzletviteli

tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása a közbeszerzési törvények és rendeletek betartásáról való

gondoskodáshoz; konzultáció az adatlopás és a személyazonosság-lopás területén; konzultáció és jogi

szolgáltatások a magánéletet és biztonságot érintő jog, szabályozás és követelmények területén; konzultációs

szolgáltatások az engedélyek és jogszabályi megfelelőség megszerzéséhez kapcsolódó külföldi és nemzeti

kormányzati szabályozási követelmények felsorolása és követése területén; iparjogvédelmi tanácsadás;
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pereskedéssel kapcsolats támogatási szolgáltatások; jogi asszisztensi szolgáltatások; jogi információkat

tartalmazó on-line, interaktiv adatbázis biztosítása; információnyújtás a jogi ügyekkel kapcsolatban; on-line

információk biztosítása a jog területén; tájékoztatás nyújtása szellemi és ipari tulajdonjogokkal kapcsolatban;

szabályozói jóváhagyói konzultációs szolgáltatások; szabványok és gyakorlat áttekintése a kormányzati

jogforrásoknak, jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés biztosítása céljából; biztonsági szolgáltatások,

nevezetesen fizikai helyek, információs rendszerek és munkakörnyezetek biztonsági értékelése; szakértő tanú

szolgáltatás; áruk, személyek, létesítmények és épületek biztonságához kapcsolódó kockázatértékelés;

bűncselekmények és csalások megelőzése; választottbírósági/döntőbírósági szolgáltatások; pereskedéshez és

vitákhoz nyújtott támogatás; online, nyomtatott és elektronikus formátumú információk szolgáltatása, tanácsadás

 és konzultáció az ebbe az osztályba tartozó összes szolgáltatással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 01329

 ( 220 ) 2019.04.23.

 ( 731 )  Bíró Márk, Himod (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) KELLNEKEM, mert mindenkinek kell valami

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal, áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, árverési

szolgáltatások, célzott marketing, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, hirdetési- és

reklámszolgáltatások, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára,

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése,

közvélemény-kutatás, marketingszolgáltatások, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedelmi, szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez, piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása, piackutatás,

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, üzleti információk nyújtása

 weboldalon keresztül, webindexelés, kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 210 ) M 19 01364

 ( 220 ) 2019.04.25.

 ( 731 )  PSY-MED Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészséggel kapcsolatos szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; pszichológus szolgáltatások; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01365

 ( 220 ) 2019.04.26.

 ( 731 )  prezi.com Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) A JÖVŐ UTCÁJA

 ( 511 )  41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztató

rendezvények szervezése; élő előadások bemutatása; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szórakoztatási szolgáltatások; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

tudományos rendezvények szervezése; technológiai fejlesztéseket bemutató rendezvények szervezése;
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tudományokat népszerűsítő rendezvények szervezése; innovatív cégeket bemutató rendezvények szervezése;

 kulturális program szervezés; ismeretterjesztő előadások bemutatása; ismeretterjesztő rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 19 01366

 ( 220 ) 2019.04.26.

 ( 731 )  prezi.com Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) STREET OF THE FUTURE

 ( 511 )  41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztató

rendezvények szervezése; élő előadások bemutatása; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szórakoztatási szolgáltatások; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

tudományos rendezvények szervezése; technológiai fejlesztéseket bemutató rendezvények szervezése;

tudományokat népszerűsítő rendezvények szervezése; innovatív cégeket bemutató rendezvények szervezése;

 kulturális program szervezés; ismeretterjesztő előadások bemutatása; ismeretterjesztő rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 19 01381

 ( 220 ) 2019.04.29.

 ( 731 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 210 ) M 19 01382

 ( 220 ) 2019.04.29.

 ( 731 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 210 ) M 19 01383

 ( 220 ) 2019.04.29.

 ( 731 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 210 ) M 19 01384

 ( 220 ) 2019.04.29.

 ( 731 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 210 ) M 19 01385

 ( 220 ) 2019.04.29.

 ( 731 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 210 ) M 19 01386

 ( 220 ) 2019.04.29.

 ( 731 )  Grund Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD-lemezek; zenét tartalmazó CD-k; DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k.

 41    Zenés szórakoztatás; szórakoztatás; online szórakoztatás; hangrögzítő és videós szórakoztatási

 szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenés koncertek; élőzenés koncertek; zenei koncertek bemutatása.

 ( 210 ) M 19 01418

 ( 220 ) 2019.05.01.

 ( 731 )  Beluzsár Tamás 70%, Dunakeszi (HU)

 Érsek-Csanádi Ferenc 30%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) FERBELT a főtt kutyaeledel

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak; főtt, fagyasztott kutyaétel.

  40    Főzött kutyaeledel fagyasztással történő tartósítása.

 ( 210 ) M 19 01469

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Kovács Tamás István, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 210 ) M 19 01470
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 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Peresztegi Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kuturális tevékenységek; vendéglátással kapcsolatos rendezvények

 szervezése, lebonyolítása; versenyek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 01475

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  DARASSA TEJ Kft., Balmazújváros (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Darassa

 ( 511 )  29    Joghurt; joghurt desszertek; ízesített joghurtok; gyümölcsjoghurtok; gyümölcsízű joghurtok; kefir; tejföl;

sajtok; füstölt sajt; friss sajt; hőstabil sajtok; kenhető sajtok; tej; vaníliás ízesített tej; kakaós tejitalok; tejes

 pudingok; túró; túrókészítmények.

 ( 210 ) M 19 01476

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  DARASSA TEJ Kft, Balmazújváros (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Joghurt; joghurt desszertek; ízesített joghurtok; gyümölcsjoghurtok; gyümölcsízű joghurtok; kefir; tejföl;

sajtok; füstölt sajt; friss sajt; hőstabil sajtok; kenhető sajtok; tej; vaníliás ízesített tej; kakaós tejitalok; tejes

 pudingok; túró; túrókészítmények.

 ( 210 ) M 19 01477

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  HRBM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Kalapáruk; lábbelik; ruházati cikkek.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások;

üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal
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kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a

következő árukkal kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal

kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos

katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati

cikkek; a következő árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő

árukkal kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos

csomagküldő kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati cikkek; a következő árukkal kapcsolatos televíziós

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi

szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi szolgáltatások: ruházati

 cikkek.

 ( 210 ) M 19 01480

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Faragó Tibor, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások;

áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; blogger-elérési szolgáltatások; cégek

bemutatása az interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó

marketingszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívására a közjóléttel kapcsolatos területen;

hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; honlapforgalom optimalizálása; hírességek

promóciós menedzselése; interneten használható reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási

szolgáltatások; internetes marketing; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi

marketing [nem értékesítés]; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése;

internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; kereskedelmi reklámszövegek készítése;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal

való szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; keresőmotoros marketing

szolgáltatások; keresőoptimalizálás; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); közönségszolgálati [PR]

szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kültéri reklámok

elkészítése és elhelyezése; kutató projektek reklámozása; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; márkaértékelési szolgáltatások; márkatesztelés; márkapozicionálási szolgáltatások; marketing

felmérések tervezése; marketing célú becslések; marketing kampányok; marketing stratégiák és koncepciók

kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; fogyasztói kutatások; fogyasztói reakciók elemzése; fogyasztópiaci

 információs szolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes

világhálókhoz; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; nagysebességű adatátvitel; távkonferencia szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.
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 ( 210 ) M 19 01482

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  Biró Szilárd, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Természetes gyógymódok oktatása; egészséges életmódra oktatás és nevelés; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching [tréning]; dalírás; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online

publikálása; élő előadások bemutatása; eszmecserék; kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás,

kivéve reklámfilmek; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás

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

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése

[szórakoztatás]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; vallásoktatás;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videórögzítés; zenei produkciók; zeneszerzés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; csillapító

kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségügyi berendezések kölcsönzés; fizioterápia, fizikoterápia; hospice ellátás; elfekvők; kábítószerfüggő

betegek rehabilitációja; kiropraktika; klinikák; masszázs; optikusok szolgáltatásai; otthonok lábadozók

utókezelésére; pszichológus [szolgáltatások]; szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások; távgyógyászati

szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; szépségszalonok; szülésznők szolgáltatásai; állatgyógyászati

 szolgáltatások; állatok ápolása; állattenyésztés;

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; spiritiszta tanácsadás;

szellemi tulajdon licenszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése; társkereső

 szolgáltatások; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 19 01484

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  NEURAXPHARM ITALY S.P.A., Ascoli Piceno (IT)

 ( 300 )  302019000015293 2019.03.04. IT

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

 ( 541 ) UNIPITIRAM

 ( 511 )  5    Központi idegrendszerre ható gyógyszerészeti termékek.

 ( 210 ) M 19 01485

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Skyworks Solutions, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Woburn, Massachusetts (US)

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

 ( 541 ) SKYWORKS Sky5

 ( 511 ) 9    Rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs berendezésekben alkalmazott és használati

utasítással ellátott számítógépes hardver és félvezető eszközök; a vezeték nélküli kommunikációs eszközök

működtetésére szolgáló és használati utasítással ellátott számítógépes szoftverek; kommunikációs és távközlési

berendezések; hang vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló berendezések; az

elektromos áram továbbítására, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
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berendezések és eszközök; elektromos, elektronikus és mikroelektronikai alkatrészek kommunikációs és

távközlési berendezésekhez; rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs berendezések,

beleértve a teljesítményerősítőket, feszültségosztókat, tápcsatlakozókat, iránycsatolókat, erősítőket, bemeneti

jelkondicionálók, jelfeldolgozókat, alapsávú processzorokat, rádióadókat, rádióvevőket, adó-vevőket, down

convertereket, rádiókat, modulátorokat, demodulátorokat, detektorokat, diódákat, LED-meghajtókat, keverőket,

szintetizátorokat, feszültségvezérelt oszcillátorokat, szabályozókat, fázis-zárt hurkokat (PLL), fázisváltókat,

optocsatolókat, optoizolátorokat, rádiófrekvenciás tunereket, vezeték nélküli kommunikációs bázisállomásokat,

multiplexereket, jel-kompresszorokat, kapcsolókat, kommunikációs routereket, átalakítókat, milliméteres hullámú

félvezető vezérlőket, milliméteres hullámú félvezető keverőket, rádiófrekvenciás szűrőket, felszíni akusztikus

hullám (SAW) szűrőket, ömlesztett akusztikus hullámok (BAW) szűrőit, film akusztikus rezonátor(FBAR)

szűrőit, elektroakusztikus szűrőket, piezoelektromos szűrőket, antennatunereket, félvezető eszközöket,

kommunikációs chipkészleteket; számítógépes hardver rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli

kommunikációs berendezésekhez; félvezető ostya; kerámiaanyagokból, dielektrikumokból,

ferritkomponensekből, mágneses komponensekből készült elektronikus alkatrészek, számítógépes szoftver

kommunikációs és távközlési berendezések működtetéséhez; számítógépes szoftver; számítógépes firmware;

félvezetőeszközök; alkatrészek és kellékek a fent említett árucikkekhez; használati utasítások elektronikus

 formában.

  38    Információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások a kommunikáció és a távközlés területén.

 40    Kommunikációs és távközlési berendezések egyedi gyártása és összeszerelése, beleértve a rádiófrekvenciás

és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs berendezéseket is; a fentiekkel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó és

 konzultációs szolgáltatások.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kutatás és tervezés; ipari

elemző és kutatási szolgáltatások; terméktervezés és fejlesztés; mérnöki szolgáltatások; számítógépek, valamint

elektronikus termékek tervezése és fejlesztése; egyedi tervezés, mérnöki munka és fejlesztés a kommunikációs és

távközlési berendezések területén, beleértve a rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs

 eszközöket; a fentiekkel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01486

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Skyworks Solutions, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Woburn, Massachusetts (US)

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

 ( 541 ) Sky5

 ( 511 ) 9    Rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs berendezésekben alkalmazott és használati

utasítással ellátott számítógépes hardver és félvezető eszközök; a vezeték nélküli kommunikációs eszközök

működtetésére szolgáló és használati utasítással ellátott számítógépes szoftverek; kommunikációs és távközlési

berendezések; hang vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló berendezések; az

elektromos áram továbbítására, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

berendezések és eszközök; elektromos, elektronikus és mikroelektronikai alkatrészek kommunikációs és

távközlési berendezésekhez; rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs berendezések,

beleértve a teljesítményerősítőket, feszültségosztókat, tápcsatlakozókat, iránycsatolókat, erősítőket, bemeneti

jelkondicionálók, jelfeldolgozókat, alapsávú processzorokat, rádióadókat, rádióvevőket, adó-vevőket, down

convertereket, rádiókat, modulátorokat, demodulátorokat, detektorokat, diódákat, LED-meghajtókat, keverőket,

szintetizátorokat, feszültségvezérelt oszcillátorokat, szabályozókat, fázis-zárt hurkokat (PLL), fázisváltókat,

optocsatolókat, optoizolátorokat, rádiófrekvenciás tunereket, vezeték nélküli kommunikációs bázisállomásokat,

multiplexereket, jel-kompresszorokat, kapcsolókat, kommunikációs routereket, átalakítókat, milliméteres hullámú

félvezető vezérlőket, milliméteres hullámú félvezető keverőket, rádiófrekvenciás szűrőket, felszíni akusztikus

hullám (SAW) szűrőket, ömlesztett akusztikus hullámok (BAW) szűrőit, film akusztikus rezonátor(FBAR)

szűrőit, elektroakusztikus szűrőket, piezoelektromos szűrőket, antennatunereket, félvezető eszközöket,
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kommunikációs chipkészleteket; számítógépes hardver rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli

kommunikációs berendezésekhez; félvezető ostya; kerámiaanyagokból, dielektrikumokból,

ferritkomponensekből, mágneses komponensekből készült elektronikus alkatrészek, számítógépes szoftver

kommunikációs és távközlési berendezések működtetéséhez; számítógépes szoftver; számítógépes firmware;

félvezetőeszközök; alkatrészek és kellékek a fent említett árucikkekhez; használati utasítások elektronikus

 formában.

  38    Információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások a kommunikáció és a távközlés területén.

 40    Kommunikációs és távközlési berendezések egyedi gyártása és összeszerelése, beleértve a rádiófrekvenciás

és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs berendezéseket is; a fentiekkel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó és

 konzultációs szolgáltatások.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó kutatás és tervezés; ipari

elemző és kutatási szolgáltatások; terméktervezés és fejlesztés; mérnöki szolgáltatások; számítógépek, valamint

elektronikus termékek tervezése és fejlesztése; egyedi tervezés, mérnöki munka és fejlesztés a kommunikációs és

távközlési berendezések területén, beleértve a rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs

 eszközöket; a fentiekkel kapcsolatos tájékoztató, tanácsadó és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01487

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Anti-s

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás; grafikai

szoftverek mint szolgáltatás; szoftver mint szolgáltatás [saas] gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01488

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás; grafikai

szoftverek mint szolgáltatás; szoftver mint szolgáltatás [saas] gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01489

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;
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nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás; grafikai

szoftverek mint szolgáltatás; szoftver mint szolgáltatás gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01490

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás; grafikai

szoftverek mint szolgáltatás; szoftver mint szolgáltatás [saas] gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01491
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 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

működtetésére szolgáló szoftverek; számítógép interfészek; szoftverek biofeedback eszközökhöz; számítógépes

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

 42    Szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftvertervezés; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

tervezése és fejlesztése; szoftver mint szolgáltatás; operációs rendszerszoftver mint szolgáltatás; grafikai

szoftverek mint szolgáltatás; szoftver mint szolgáltatás gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01492

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Csiki Ingrid, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

 terjesztése; szövegszerkesztés; titkársági szolgáltatások.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1886



 ( 210 ) M 19 01493

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  SOI Ingatlan Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlan marketing, ingatlan marketing elemzés, iroda tevékenységek szolgáltatásai.

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

 ügyintézés, bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 19 01520

 ( 220 ) 2019.05.08.

 ( 731 )  Pápai Platán Városmarketing és Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

 ( 541 ) Pápa és Vidéke

 ( 511 )   16    Nyomtatott folyóiratok, magazinok; folyóiratok.

  41    Online kiadványok megjelentetése.

 ( 210 ) M 19 01549

 ( 220 ) 2019.05.13.

 ( 731 )  Pilkington AGR Hungary Autóüveg Nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Szélvédők, ablaktörlők, szélvédőtörlők.

 20    Üvegek járműablakokhoz, tükrök (ezüstözött üveg), üveg nyers vagy félig megmunkált állapotban, az

 építési üveg kivételével.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; szélvédők, ablaktörlők,

 szélvédőtörlők kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01561

 ( 220 ) 2019.05.14.

 ( 731 )  Magyar Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kurultáj

 ( 511 )  8    Ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kardhüvelyek; kardok; kések; késnyelek; szablyák; tőrök.

  25    Egyenruhák; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; szőrmebéléses kabátok; bőrruházat.

 28    Íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; játékfegyverek; színházi álarcok, maszkok; vívófegyverek; vívómaszkok,

 vívóálarcok; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].

 41    Gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése; könyvtári

szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése; táboroztatás; versenyek

 szervezése; tolmács szolgáltatások; testnevelés; zenei produkciók; szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása; sátrak kölcsönzése;

 szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 210 ) M 19 01562
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 ( 220 ) 2019.05.14.

 ( 731 )  Magyar Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kurultáj-Magyar Törzsi Gyűlés

 ( 511 )  8    Ezüstneműk [kések, villák és kanalak]; kardhüvelyek; kardok; kések; késnyelek; szablyák; tőrök.

  25    Egyenruhák; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; szőrmebéléses kabátok; bőrruházat.

 28    Íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; játékfegyverek; színházi álarcok, maszkok; vívófegyverek; vívómaszkok,

 vívóálarcok; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].

 41    Gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése; könyvtári

szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színpadi díszletek kölcsönzése; táboroztatás; versenyek

 szervezése; tolmács szolgáltatások; testnevelés; zenei produkciók; szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása; sátrak kölcsönzése;

 szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 210 ) M 19 01584

 ( 220 ) 2019.05.16.

 ( 731 )  Hungarian Intertourist Souvenir Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építkezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 01593

 ( 220 ) 2019.05.17.

 ( 731 )  ELECTRO-COORD Magyarország Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Hulladékkezelés; hulladékkezelés koordinálása; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; hulladék

gyűjtése és ártalmatlanítása; hulladék és szemét újrahasznosítása; elektromos és elektronikus hulladék gyűjtése,

kezelése és ártalmatlanítása; elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítása; lámpahulladékok

visszagyűjtése; lámpahulladékok ártalmatlanítása; lámpahulladékok újrahasznosítása; hulladék kezelésével

 kapcsolatos tájékoztatás; hulladék újrahasznosításával kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 19 01603

 ( 220 ) 2019.05.20.

 ( 731 )  Felelős Gasztrohős Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) GASZTROHŐS

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

 kiadványok magazinok formájában.
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 16    Közlemények, kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott

kiadványok; oktató jellegű kiadványok; sajtótermékek; gasztronómiával kapcsolatos publikációk;

 környezetvédelmi kiadványok.

 35    Élelmiszerek kis-és nagykereskedelme; ruházati cikkek és kiegészítők kis-és nagykereskedelme; nyomtatott

kiadványok kis-és nagykereskedelme; bögrék kis-és nagykereskedelme; hűtőmágnesek kis-és nagykereskedelme;

kulacsok kis-és nagykereskedelme; kiskereskedelmi szolgáltatások ételt tartalmazó dobozok előfizetői alapon

 történő eladásával kapcsolatban.

 41    Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási rendezvények szervezése és

lebonyolítása; oktatási vásárok szervezése és lebonyolítása; tudományos célú vásárok szervezése és lebonyolítása;

online, nem letölthető videók biztosítása; szakmai képzések; környezetvédelmi képzések; környezetvédelmi

 előadások; online környezetvédelmi tájékoztatás.

 42    Környezetvédelmi konzultáció; környezetvédelmi konzultáció vendéglátóipar számára; környezetvédelmi

vizsgálatok; környezetvédelmi kockázatértékelés; környezetvédelmi felmérések; környezetvédelmi konzultációs

szolgáltatások; környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás;

tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; kutatási szolgáltatások a környezetvédelem

 tárgyában; környezetvédelem területén végzett kutatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 43    Éttermi szolgáltatások; vendéglátás; környezettudatos vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 44    Táplálkozási tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk

 nyújtása.

 ( 210 ) M 19 01639

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 ) Polett

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 01641

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Bélai György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. László Judit, Budapest

 ( 541 ) Arthivum

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

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

 nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.

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

 szolgáltatások.

 42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus

 médiába; számítógépes rendszerek tervezése.

 ( 210 ) M 19 01642

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Reszler Róbert, Debrecen (HU)

 ( 541 ) felhőmaszk

 ( 511 ) 3    Kozmetikai maszkok; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok;

fogkrémek; kozmetikai krémek; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

készletek; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; körömápoló
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készítmények; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; samponok;

 sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szappan (1); szappan (2).

 ( 210 ) M 19 01643

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Banja Komerc Bekament DOO, Banja Arandjelovac (RS)

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Építési ragasztók; féldiszpergáló-szerek és diszpergáló polimer bevonatok; szilikonok.

2    Festékek, lakkok és lakkok ipari és kézi használatra durva és befejező kivitelezéshez festési munkákhoz;

 korrózió-gátló készítmények.

  17    Csomagoló, bevonó és szigetelőanyagok, habosított polisztirol, hálók és poliuretánhab.

 19    Homlokzati habarcs; habarcs; nemfémes építőanyagok, dugók, habosított polisztirol, hálók és poliuretánhab.

 37    Alvállalkozók vagy alvállalkozók által nyújtott szolgáltatások állandó épületek, épületek, utak, hidak

 építésével kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 01647

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Jovanné Császár Edit, Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Légyírtó készítmények, rovarirtó szerek, inszekticidek, rovarriasztó füstölő szerek, rovarriasztó szerek,

 rovarriasztók.

 9    Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök.

  21    Rovarcsapdák.

 ( 210 ) M 19 01648

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Jovanné Császár Edit, Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Egérirtó szerek, patkánymérgek.

 ( 210 ) M 19 01650

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   21    Szívószálak; szívószálak italok fogyasztására.

 29    Tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejalapú italok; ízesített tejitalok; tejalapú desszertek; gyümölcs

alapú snackek; tejalapú snackek; sajtból készült rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; gyümölcsös rágcsálnivalók;

gyümölcsdesszertek; tejitalok; tejből készült vagy tejtartalmú italok; gyümölcsökkel ízesített tejalapú italok;

gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; milk shake-ek [tejturmixok]; tejalapú italok készítésére szolgáló porok;

 kivonatok tejalapú italok előállításához; hígítható készítmények tejalapú italok készítéséhez.

 30    Ízesítőszerek/aromák italokhoz; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; italokhoz adható

ízesítőanyagok [nem illóolajok]; fűszerek és ízesítőszerek; édességek; cukorkák [édességek]; cukor, természetes

édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; ízesítők

italokhoz [kivéve illóolajok]; készítmények italokhoz [kakaó alapú]; készítmények italokhoz [kávé alapú];

készítmények italokhoz [tea alapú]; készítmények italokhoz [csokoládé alapú]; csokoládé alapú tejes italok; kávé

alapú italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; tea alapú italok; csokoládés italporok; kávé alapú italok;

gyümölcsös ízesítőszerek kivéve az esszenciákat; gyümölcsökből készített ízesítők; kekszek; cukorból készült

 rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; édesség alapú rágcsálnivalók, ropogtatnivalók.

 32    Alkoholmentes italok; készítmények italokhoz; üdítőitalok; üdítőitalok készítésére szolgáló porok;

kivonatok üdítőitalok előállításához; higítható készítmények üdítőitalok készítéséhez; esszenciák italok

előállításához; vitamintartalmú italok; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; ízesített

 szénsavas italok; energiaitalok; vizek.

 ( 210 ) M 19 01652

 ( 220 ) 2019.05.24.

 ( 731 )  Takács Gusztáv, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Műsoros adathordozók; műsoros CD-ROM-ok és DVD-k; elektronikus adathordozók; letölthető multimédiás

 fájlok; letölthető elektronikus könyvek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; zenei koncertek

promóciója; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények promóciója; reklámozás és

értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámanyagok (szórólapok, karszalagok, pólók, prospektusok,

 nyomtatványok) terjesztése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; koncertek, mint szórakoztatási

szolgáltatások; élő zenei koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek

bemutatása; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; jegyelővétel/jegyfoglalás koncertekre, színházba és kulturális rendezvényekre; élő szórakoztatási

szolgáltatások; színházi szórakoztatás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

szervezése; szórakoztatási információs szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek

biztosítása; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kiállítási

szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; videofilmek hanganyagának

bemutatása; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); vállalati rendezvények (szórakoztatás); eredeti

 felvételek készítése; rádió és televíziós műsorok készítése; online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 210 ) M 19 01653

 ( 220 ) 2019.05.24.

 ( 731 )  Varga Edina Mária, Ják (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatások, ételek díszítése, gyorsétterem.

 ( 210 ) M 19 01654

 ( 220 ) 2019.05.24.

 ( 731 )  Bonus Mezőgazdasági, Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Állati toll, pihe.

  24    Libatollal töltött paplan.

  29    Libamáj,húsok, húskészítmények, fagyasztott húsok, fagyasztott hústermékek.

  31    Élő állatok.

  44    Gazdálkodás (állatok), baromfitenyésztés, víziszárnyas tenyésztés,galamb tenyésztés.

 ( 210 ) M 19 01655

 ( 220 ) 2019.05.24.

 ( 731 )  Panna Cocktail Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsis István, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; sörbetek, jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok].

 32    Sörbetek [italok]; sörbetek italok formájában; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale [angol sör];

alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock sör;

búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé

ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; kvasz [alkoholmentes ital]; láger sörök [alsóerjesztésű sörök];

malátacefre; malátasör; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; söralapú italok; söralapú koktélok; sörcefre;

 sörök; sörutánzat; stout [erős barna sör].

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 01656

 ( 220 ) 2019.05.24.

 ( 731 )  Stettner Veronika, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

készítése; élő show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató rendezvények

szervezése és lebonyolítása; élő táncbemutatók; élő táncelőadások bemutatása; klubok szórakoztató

szolgáltatásai; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális

célú műsorok szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése;
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partiszervezés; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek

szervezése; show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése; show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok

készítése; színpadi show-k szervezése; szórakoztatás; szórakoztatás táncelőadások formájában; szórakoztatási

célú show-k rendezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

show-k rendezése; tánc, zene és dráma előadások tartása; táncbemutatók szervezése; táncklub szolgáltatások;

táncos bemutatók szervezése; táncos előadások bemutatása; táncos események szervezése; táncos rendezvények;

 táncos rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 19 01657

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Merkbau Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Gittek és töltőpépek.

 6    Fém építőanyagok.

  17    Tömítő, kitömő és szigetelő anyagok.

  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez.

 ( 210 ) M 19 01659

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bobdent

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01660

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01661

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01662
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 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01663

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Elhivatott fogorvosok, őszinte mosoly.

 ( 511 )   44    Fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01672

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Havasi Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tarolóedények háztartási és konyhai célokra; 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, ezen belül: poharak, ital fogyasztására

 alkalmas eszközök, ivóedények, bárcikkek, pohártartók, poháralátétek, pohártörlők.

 ( 210 ) M 19 01679

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 ) Mértéke van a jónak

 ( 511 )  30    Gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények torták, húsos piték, kakaó, kakaóalapú italok,

kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül,

kovász, lepények, palacsinták, péksütemények, pizza, quiche, snack ételek, szendvicsek, süteménytészta, tea,

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék étkezdék,

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 01680

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  30    Gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények torták, húsos piték, kakaó, kakaóalapú italok,

kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül,

kovász, lepények, palacsinták, péksütemények, pizza, quiche, snack ételek, szendvicsek, süteménytészta, tea,

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék étkezdék,

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 01681

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Félegyházi Pékség Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények torták, húsos piték, kakaó, kakaóalapú italok,

kakaóitalok tejjel, kávé, kávéalapú italok, kávé tejjel, kekszek, rágcsálnivalók, kenyér, kenyér kovász nélkül,

kovász, lepények, palacsinták, péksütemények, pizza, quiche, snack ételek, szendvicsek, süteménytészta, tea,

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, kantinok, büfék étkezdék,

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 01682

 ( 220 ) 2019.05.28.

 ( 731 )  Falusi Fagyizó Kft., Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; cukrászda.

 ( 210 ) M 19 01687

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Neuraxpharm Bohemia s.r.o., Praha 1 - Nové Město (CZ)

 ( 300 )  554588 2019.03.18. CZ

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

 ( 541 ) GamaNeurax

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők és gyógyhatású táplálékok (nutraceutikumok).

 ( 210 ) M 19 01719

 ( 220 ) 2019.05.29.

 ( 731 )  Leányfalvi Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Mobil falú infrasugárzó kabin egészségügyi felhasználásra.

  28    Sporteszközökhöz felhasználható mobil falú infrasugárzó kabin.

 ( 210 ) M 19 01720

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  CZERO Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és egyéb szeszesitalok.

  35    Saját készítésű borok kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01721

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  Hechta Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gyógyszer a növénynek, orvosság a talajnak

 ( 511 ) 5    Növényvédő szerek; termésnövelő anyagok; növény regeneráló szerek; növényvédelmi segédanyagok;

 talajjavító szerek.

 35    Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, növény regeneráló szerek, növényvédelmi segédanyagok és

 talajjavító szerek kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01722

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  Hechta Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Becőragasztó; növényvédelmi segédanyagok.

 ( 210 ) M 19 01723

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  Hechta Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Növényvédő szerek; termésnövelő anyagok; növény regeneráló szerek; növényvédelmi segédanyagok;

 talajjavító szerek.

 35    Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, növény regeneráló szerek, növényvédelmi segédanyagok és

 talajjavító szerek kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01724

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  Indamedia Sales Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01753

 ( 220 ) 2019.06.03.

 ( 731 )  Veszprémi Zsolt, Nagykőrös (HU)

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

 ( 511 ) 9    Alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz; applikációk mobileszközökre;

applikációs szoftver; beszélgetések szimulációjára szolgáló számítógépes chatbot szoftverek; blogszoftverek;

digitális telefon platformok és szoftverek; fájlmegosztó szoftverek; számítógépes programok online

adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftver-platformok szociális

hálózatépítéshez; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftverfejlesztő eszközök a közösségi

 hálózatépítéshez; szoftverek on-line üzenetküldéshez.

 38    Digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus üzenettovábbítás;

fotófeltöltési szolgáltatások; internetes csevegő [chat] szobák biztosítása; kommunikáció online blogokon

keresztül; közösségi hálózatok csevegőszoba szolgáltatásai; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; online

csevegőszobák biztosítása közösségi hálózatépítés; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók

közötti üzenetküldésre; online hirdetőtáblák és csevegő szobák üzemeltetése; számítógépes felhasználók

egymásközti üzeneteinek továbbítására szolgáló online chatszobák és elektronikus hirdetőtáblák rendelkezésre

bocsátása; számítógéppel támogatott kép-, adat- és üzenettovábbítás; üzenetek, hozzászólások és multimédiás

 tartalmak felhasználók közti továbbítására szolgáló online chatszobák biztosítása; videófeltöltési szolgáltatások.

 42    Blogokhoz való szoftverek készítése és karbantartása; keresőmotorok biztosítása kommunikációs

hálózatokon való adatszerzéshez; multimédiás alkalmazások programozás; számítógépes hálózati

alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és szakértés; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos; tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szolgáltatások; tárhely

 szolgáltatás digitális tartalmak, nevezetesen online újságok és blogok számára.

 ( 210 ) M 19 01770

 ( 220 ) 2019.06.04.

 ( 731 )  UNIX AUTÓ KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; szűrőanyagok [vegyi, ásványi,

 növényi és egyéb feldolgozatlan anyagok]; fagyálló folyadékok; oldószerként használt vegyipari készítmények.

 3    Járműtisztitó készítmények; tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények.

 4    Ipari olajok; kenőolajok; motorolajok.

7    Motorok, hajtóművek és gépalkatrészek, valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez; csapágyak;

 szűrők (gépek vagy motorok részei).

 8    Kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez, javításhoz és karbantartáshoz.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozókészülékek;

jelzőberendezések; védelmi és biztonsági berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos

és mechanikus); akkumulátorok; érzékelők; kapcsolók, elektromos; munkavédelmi öltözékek [balesetek vagy

 sérülések ellen].

  11    Gépjármű HVAC rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondicionáló].

 12    Járművek részei és szerelvényei; ablaktörlők, szélvédőtörlők [járműalkatrészek]; fékalkatrészek
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járművekhez; futóművek, alvázak járművekhez; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; lopásgátló és biztonsági

 eszközök és felszerelések járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; munkaruházati cikkek; munkacipők.

 ( 210 ) M 19 01771

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  Marosi Béla, Budapest (HU)

 ( 541 ) Livingroom Hair Budapest

 ( 511 )   25    Fodrász beterítőkendők.

 41    Fodrászati technikákkal kapcsolatos oktatási szemináriumok; fodrásztermékek bemutatása képzési célokból.

 44    Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok

szolgáltatásai katonai szolgálatot teljesítőknek; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek; fodrászszalonok

 szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01772

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  LEET Gaming Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 01775

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  Hetednapi Adventista Egyház, Pécel (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01777

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  Dr. Koppány Szilveszter 25%, Budapest (HU)

 Dr. Kovács Zoltán 25%, Pápa (HU)

 Gréts Gábor 25%, Budapest (HU)

 Varga Giulietta 25%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú rendezvények szervezése; üzleti menedzsment boltok,

üzletek számára; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével);

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgálatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgálatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások; édességekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgálatások; csészékkel és poharakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások;

jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások; gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgálatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások; kiskereskedelmi bolt szolgáltatások a ruházat

területén; kiskereskedelmi szolgálatások alkoholos italokkal kapcsolatban; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; péktermékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; élő

előadások szervezése bemutatása; zenés előadások bemutatása; szórakoztató klubszolgálatások; konferenciák

szervezése, lebonyolítása és rendezése; videórögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; az éttermi

szakmához kapcsoló képzés; képzés élelmiszerek kezelése terén; szemináriumok és workshopok [képzés]

 szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az

engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításhoz; mobil éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatás;

önkiszolgáló éttermek; sörbárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék,

 étkezdék.

 ( 210 ) M 19 01780

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  Medgyesi Zoltán József, Lébény (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Magazin borítók; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok, magazinok.

 ( 210 ) M 19 01782

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 2    Beltéri és kültéri falfestékek; fafestékek; fakonzerváló anyagok; korróziógátló készítmények; fakonzerváló

 készítmények; festékek; lakkok.

  17    Szigetelőtapaszok; tömítőanyagok; tömítőkittek; vízhatlan tömítések; kitömőanyagok.

 35    Festékek, lakkok, szigetelőanyagok, tömítőanyagok, tömítőkittek, vízhatlan tömítések, kitömőanyagok

kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek, lakkok, szigetelőanyagok, tömítőanyagok, tömítőkittek, vízhatlan

tömítések, kitömőanyagok reklámozása és marketingtevékenységek, beleértve termékek bemutatását és ezzel

kapcsolatos kiállítások szervezése és lebonyolítása; festékek, lakkok, szigetelőanyagok, tömítőanyagok,

 tömítőkittek, vízhatlan tömítések, kitömőanyagok internetes kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01786

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  Tresz Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1899



  

( 546 )

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

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, wellness és közérzetjavító szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 01810

 ( 220 ) 2019.06.10.

 ( 731 )  Hikádi Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakoktatás, szakmai képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés].

 44    Szépségápolás emberek részére; szépségápolás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrász

szalonok; fodrászat; fodrász szolgáltatás; higiéniai szolgáltatások emberek számára; fodrászszalon szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01811

 ( 220 ) 2019.06.10.

 ( 731 )  Tóth Szilvia, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kézműves szappanok; szappan; szappan termékek; fürdőolajok; gyógynövények fürdéshez; illatosított

fürdősók; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; dezodorok; testápoló dezodorok; test spray-k; ajakkenőcsök,

ajakbalzsamok; arc- és testkrémek; aromaterápiás krémek; aromaterápiás oldatok; arctonikok [kozmetikumok];

arctisztító tejek; arcszérum kozmetikai használatra; bőr tisztítására és frissítésére szolgáló dezodorok; bőrápoló

illóolajok; bőrápoló kivonatok; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; éjszakai krémek

[kozmetikumok]; fürdősók; hámlasztószerek; hidratáló krémek, tejek és zselék; hidratáló készítmények

[kozmetikai szerek]; hidratálók [kozmetikumok]; illatos olajok bőrápolásra; illóolajok kozmetikai használatra;

illóolajok légfrissítőkhöz; kézkrémek; körömerősítők [kozmetikumok]; kozmetikai arcápoló készítmények;

kozmetikai hidratálók; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású); napozás utáni hidratálók; napolajak

[kozmetikumok]; napozókészítmények [kozmetikumok]; nappali krémek; narancsbőr elleni krémek; olajok

kozmetikai célokra; öregedés elleni bőrápoló készítmények; sminkeltávolító krémek; testápolók; testvaj; hajápoló

készítmények, nem gyógyászati célokra; hajbalzsam; sampon; szakállápoló készítmények; borotválkozás utáni

készítmények; borotválkozás előtti készítmények; folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek; borotvaszappan.

 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy

globális számítógépes hálózaton; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; tudományos munkák

 közzététele.

 44    Bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel
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kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

információnyújtás; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógynövényes orvoslás; masszázzsal

 kapcsolatos információk; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01812

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) OSTEOSENIOR

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok;

táplálékkiegészítők; gyógynövény-, ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő

személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges

 táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 ( 210 ) M 19 01813

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) OSTEOZID

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok;

táplálékkiegészítők; gyógynövény-, ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő

személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges

 táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 ( 210 ) M 19 01816

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  GIGI Cosmetic Laboratories Ltd., Petah-Tikva (IL)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) ACNON
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 ( 511 ) 3    Kozmetikumok, pipere készítmények, bőrápoló kozmetikai készítmények, beleértve a nem gyógyhatású

 pattanás elleni készítményeket.

 ( 210 ) M 19 01818

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  GÓZ TAMÁS, Budapest (HU)

 ( 541 ) SZINKRONIKUM

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

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

 ( 210 ) M 19 01823

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  Kéri András Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; táncos rendezvények szervezése, szabadidős rendezvények

szervezése; zenei rendezvények szervezése; vállalati rendezvények, szórakoztatás; szabadidős rendezvények

megszervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; születésnapi party-rendezvény szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése;

zenés szórakoztató rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; élő szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; jegyfoglalási szolgáltatások

kulturális rendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyvásárlási

szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; különleges

rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; szórakoztató szolgáltatások korcsolyázási rendezvények

formájában; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; jegyfoglalási szolgáltatások, szórakoztató és szabadidős rendezvények; ceremóniamesteri

szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; kulturális, szórakoztatási és sportcélú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában;

lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; művészek fellépésének lefoglalása

rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más

szórakoztató rendezvényekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekre;

szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; sportolók rendezvényeken

történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás); szórakoztatásról és szórakoztató

rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; sport- és fitneszszolgáltatások;

sportklubok rendezvényeinek irányítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási rendezvények lebonyolítása;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

 létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások.

 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; vendéglátási szolgáltatások (szállásadás); étel- és italellátás; vendéglátási

szolgáltatások (étel-italszolgáltatás); vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás, vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások, vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; mobil catering szolgáltatások,

szállodai catering szolgáltatások, catering szolgáltatások étel biztosításhoz, étel és ital catering intézményeknek;

étel és ital catering koktélpartikra és bankettekre; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek, vásári és

 kiállítási létesítmények számára; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén.
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 ( 210 ) M 19 01826

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  Nemesvámos Község Önkormányzata, Nemesvámos (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Gergely, Veszprém

 ( 541 ) Ötcsillagos Esték

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 19 01827

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  Donau Dental Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pozsgai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Donau Dental

 ( 511 )  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; klinikák, orvos

rendelők szolgáltatásai; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogászattal

kapcsolatos tanácsadás; fogászati tanácsadás; fogászati szolgáltatások; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati

 eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 01831

 ( 220 ) 2019.06.12.

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

 ( 541 ) Néma Kacsa Étterem

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; borbárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elhelyezés

biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; 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 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 felszolgálása; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások

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

ételszobrászat; éttermek értékelései; étkezdei, menzai szolgáltatások; 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; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek; gyorséttermek,

snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása

sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak;

kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok;

koktélbárok szolgáltatásai; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek;

pizzériák; pub szolgáltatások; salátabárok; ramen étterem szolgáltatásai; snack-szolgáltatások;
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sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; személyre szabott

étrendtervezési szolgáltatások weboldalon keresztül; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok

biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal

kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok;

teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások

éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás

(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai;

washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz;

elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és

ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos

helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési

szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési

szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára;

étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával

kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára;

éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; japán ételek készítése

azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel

biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási

szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások;

receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és

nyilvános eseményekre; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre;

spanyol ételek készítése azonnali fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; születésnapi partiszerviz

szervezése; szállodai catering szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; udon és

soba éttermek szolgáltatásai; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése

 születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 19 01833

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  Kaszás Péter, Solymár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti tanácsadás; vállalati attitűdök elemzése;

 vállalati viselkedés, magatartás elemzése.

 41    Blogírási szolgáltatások; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

mentorálás; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel

kapcsolatban; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; személyiségfejlesztési szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning; üzleti mentorálási szolgáltatások;
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workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,

 lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01839

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  ÖKO-PAPERLAND Kereskedőház Kft., Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Egészségügyi papír, WC papír; háztartási papírtörlő; papírzsebkendő; szalvéta.

 ( 210 ) M 19 01850

 ( 220 ) 2019.06.07.

 ( 731 )  Art & Smart Egg Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Mondrian Blocks

 ( 511 ) 9    Számítógépes játékok; számítógépes játék szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek; mobil

alkalmazások; szoftverek és alkalmazások mobileszközökhöz; multimédiás alkalmazások mobil eszközökhöz;

 interaktív játékalkalmazások mobil eszközökhöz.

 28    Játékok; műanyag játékok; játékszerek; játékfigurák; kirakós játékok; alakzatokból álló logikai

 játékkészletek; televíziókészülékkel használható játékok, játékkészülékek; társasjátékok.

  30    Csokoládé; csokoládéfigurák; csokoládéból készült játékalakzatok.

  42    Internetalapú játék alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása.

 ( 210 ) M 19 01852

 ( 220 ) 2019.06.13.

 ( 731 )  Dés László, Budapest (HU)

 ( 541 ) PETŐFI 2.00

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

 ( 210 ) M 19 01854

 ( 220 ) 2019.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 01855

 ( 220 ) 2019.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 01857

 ( 220 ) 2019.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 19 01858

 ( 220 ) 2019.06.12.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 19 01865

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  Vinnai Attila, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ékszerészettel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; online kereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel

 kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01866

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  Nagy Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Masszázságyak.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, wellness és közérzetjavító szolgáltatás,

 masszázs.

 ( 210 ) M 19 01872

 ( 220 ) 2019.06.13.

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

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

5    Bébiételek, étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, tapaszok, fertőtlenítőszerek, kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

 8    Evőeszközök, borotvák.

 16    Papír és karton, papíráruk és irodaszerek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, rajzkellékek és

 művészeti kellékek, ecsetek, tanítási és oktatási anyagok, műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék, (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok, hajdíszek.

  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából).

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

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 mártások és egyéb fűszerek; jég [fagyottvíz].

  31    Táplálékok és italok állatoknak.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 210 ) M 19 01876

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  Dr. Gerő Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Péter, Budapest

 ( 541 ) ÜDE

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; könyvkiadás;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás és tanítás; elektronikus publikációk

 biztosítása; szövegek kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; szakoktatás, szakmai képzés.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 19 01880

 ( 220 ) 2019.06.13.

 ( 731 )  dr. Kajtár Vera, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   27    Szőnyegek.

 ( 210 ) M 19 01882

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  AFLOFARM Farmacja Polska sp.z.o.o., Pabianice (PL)

 ( 740 )  KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ACNEMINUM

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogkrémek;

 kozmetikai kenőcsök.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;

növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra

 tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.

 ( 210 ) M 19 01890

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  Berényi Ilona Pálma, Monoszló (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Káli Kult

 ( 511 )  41    Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; elektronikus formátumú magazinok

 megjelentetése az interneten; elektronikus magazinok kiadása; magazinok kiadása.

 43    Vendéglátás; vendégházak; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; ideiglenes szállásbiztosítás; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; szállásfoglalás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás].

 ( 210 ) M 19 01897

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  Géró Gábor, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan közvetítés; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlan lízing és

bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanügyletek; ingatlantanácsadás; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés;

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
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épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

 kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 19 01902

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  Árva Zsolt, Deszk (HU)

 ( 541 ) ARTESIA

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; ásványvizek.

 ( 210 ) M 19 01903

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  KERMA DESIGN Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) FLEXWALL

 ( 511 )   19    Beltéri falburkolatok.

 ( 210 ) M 19 01906

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  COOP Szeged Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Havas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01907

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  DUTCHMED Export-Import és Szervíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01911

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Skanska Retrail III Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) H2Offices

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

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

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékelése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 19 01912

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Skanska Retail III. Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.
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  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

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

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékelése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 19 01918

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; fantasy könyvek; képzőművészeti könyvek; képregény könyvek; nyomtatott folyóiratok,

 magazinok.

 41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyv- és folyóiratkiadás;

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

folyóiratok és könyvek elektronikus közzététele; elektronikus könyvek és folyóiratok megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 210 ) M 19 01919

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyv- és folyóiratkiadás;

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

folyóiratok és könyvek elektronikus közzététele; elektronikus könyvek és folyóiratok megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 210 ) M 19 01920

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyv- és folyóiratkiadás;

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

folyóiratok és könyvek elektronikus közzététele; elektronikus könyvek és folyóiratok megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
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 ( 210 ) M 19 01921

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

 berendezések.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 ( 210 ) M 19 01922

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

 berendezések.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 ( 210 ) M 19 01926

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Naser Rowhani Tazangi, Shiraz (IR)

 ( 740 )  dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati termékek: női és férfi kabátok és dzsekik; női felsőruházat (ing, blúz, pulóver, atléta/top, póló); női

alsóruházat (szoknya, nadrág, cicanadrág, farmernadrág); női ruhák; női elegáns (estélyi) ruházat; női alsónemü
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(fehérnemű: bugyi, melltartó, atléta); női és férfipizsamák; női hálóingek; női és férfi köntösök; férfi felsőruházat

(ing, pulóver, atléta, póló); férfi alsóruházat (nadrág, farmernadrág); férfi öltönyök; zoknik; nyakkendők; női és

férfi szandálok; női és férfi cipők (utcai cipő, sportcipő, tornacipő); női és férfi kötött áruk (ruházat); sálak;

 sapkák.

 ( 210 ) M 19 01927

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Hurtyák Róbert András, Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Edzésszimulátorok sportoláshoz; edzésszimulátorok labdajátékokhoz; edzésszimulátorok labdarúgáshoz;

edzésszimulátorok kosárlabda játékhoz; edzésszimulátorok kézilabda játékhoz; edzésszimulátorok röplabda

játékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok labdajátékokhoz; labda dobó eszközt tartalmazó

edzésszimmulátorok labdarúgáshoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabda játékhoz;

labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabdajátékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó

edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; futball labda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok

labdarúgó játékhoz; kosárlabda dobó eszközt és palánkot tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabda játékhoz;

kézilabda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabda játékhoz; röplabda dobó eszközt és

hálót tartalmazó edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; szoftver labdajáték edző berendezésekhez; szoftver

labdarúgó edző berendezésekhez; szoftver kosárlabda edző berendezésekhez; szoftver kézilabda edző

berendezésekhez; szoftver röplabda edző berendezésekhez; labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések;

futball labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; futball labda dobó eszközt és futball kaput tartalmazó

edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt és

kosárpalánkot tartalmazó edző berendezések; kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kézilabda

dobó eszközt és kézilabda kaput tartalmazó edző berendezések; röplabda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezések; röplabda dobó eszközt és röplabda hálót tartalmazó edző berendezések; szoftver labdajátékosok

sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezéssel; szoftver labdarúgó

játékosok sportteljesítményének felmérésére futball labda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel; szoftver

kosárlabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kosárlabda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel;

szoftver kézilabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezéssel; szoftver röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére röplabda dobó eszközt tartalmazó

edző berendezéssel; szoftver labdarúgó játékosok sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt és kaput

tartalmazó edző berendezéssel; szoftver kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérésére labda dobó

eszközt és palánkot tartalmazó edző berendezéssel; szoftver kézilabda játékosok sportteljesítményének

felmérésére labda dobó eszközt és kaput tartalmazó edző berendezéssel; szoftver röplabda játékosok

 sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt és hálót tartalmazó edző berendezéssel.

 28    Edző berendezések; labdajáték edző berendezések; labdarúgó edző berendezések; kosárlabda edző

berendezések; kézilabda edző berendezések; röplabda edző berendezések; labda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezések; futball labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; futball labda dobó eszközt és futball

kaput tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó

eszközt és kosárpalánkot tartalmazó edző berendezések; kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések;

kézilabda dobó eszközt és kézilabda kaput tartalmazó edző berendezések; röplabda dobó eszközt tartalmazó edző

 berendezések; röplabda dobó eszközt és röplabda hálót tartalmazó edző berendezések.

 41    Edzölétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőlétesítmények üzemeltetése; sportolók képzése; sportolók

edzése edző berendezéssel; labdajátékosok edzése labdajáték edző berendezéssel; labdarúgó játékosok edzése

labdarúgó edző berendezéssel; kosárlabdajátékosok edzése kosárlabdajáték edző berendezéssel;

kézilabdajátékosok edzése kézilabdajáték edző berendezéssel; röplabdajátékosok edzése röplabdajáték edző

berendezéssel; labdarúgó játékosok edzése futball labda dobó berendezést tartalmazó edzőberendezéssel;
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kosárlabda játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést tartalmazó edzőberendezéssel; kézilabda játékosok

edzése kézilabda dobó berendezést tartalmazó edző berendezéssel; röplabda játékosok edzése röplabda dobó

berendezést tartalmazó edző berendezéssel; labdarúgó játékosok edzése futball labda dobó berendezést és kaput

tartalmazó edzőberendezéssel; kosárlabda játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést és palánkot tartalmazó

edzőberendezéssel; kézilabda játékosok edzése kézilabda dobó berendezést és kaput tartalmazó

edzőberendezéssel; röplabda játékosok edzése röplabda dobó berendezést és hálót tartalmazó edzőberendezéssel;

labdarúgó játékosok edzése futball labda dobó berendezést és kaput tartalmazó edzésszimmulátorral; kosárlabda

játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést és palánkot tartalmazó edzésszimmulátorral; kézilabda játékosok

edzése kézilabda dobó berendezést és kaput tartalmazó edzésszimmulátorral; röplabda játékosok edzése röplabda

dobó berendezést és hálót tartalmazó edzésszimmulátorral; labdajátékosok sportteljesítményének felmérése

labdajáték edző berendezéssel; labdarúgó játékosok sportteljesítményének felmérése labdarúgó edző

berendezéssel; kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérése kosárlabda edző berendezéssel; kézilabda

játékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda edző berendezéssel; röplabdajátékosok

sportteljesítményének felmérése röplabda edző berendezéssel; labdajátékosok sportteljesítményének felmérése

labda dobó eszközt tartalmazó labdajáték edző berendezéssel; labdarúgó játékosok sportteljesítményének

felmérése futball labda dobó eszközt tartalmazó labdarúgó edző berendezéssel; kosárlabdajátékosok

sportteljesítményének felmérése kosárlabda dobó eszközt tartalmazó kosárlabda edző berendezéssel;

kézilabdajátékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda dobó eszközt tartalmazó kézilabda edző

berendezéssel; röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérése röplabda dobó eszközt tartalmazó röplabda

edző berendezéssel; labdarúgó játékosok sportteljesítményének felmérése futball labda dobó eszközt és kaput

tartalmazó edző berendezéssel; kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérése kosárlabda dobó eszközt és

palánkot tartalmazó edző berendezéssel; kézilabda játékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda dobó

eszközt és kaput tartalmazó edző berendezéssel; röplabda játékosok sportteljesítményének felmérése röplabda

 dobó eszközt és hálót tartalmazó edző berendezéssel.

 ( 210 ) M 19 01931

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  NeoPay Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Mobiltelefonos kommunikáció; digitális fájlok továbbítása; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; üzenetek küldése [elektronikus úton]; üzenetek küldése weboldalon keresztül;

 online szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése.

 ( 210 ) M 19 01935

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  Double-Tex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőrfi Ádám, Szentes

 ( 541 ) Tan's

 ( 511 )  24    Ágyneműk és takarók; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; asztali futók textilből; asztalterítők, nem papírból

(1); asztalterítők, nem papírból (2); függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; párnahuzatok,

 vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3).

 ( 210 ) M 19 01936

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1913



 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 554 )

 

 ( 511 )   32    Alkoholmentes szölőital, szőlőlé, alkoholmentes szőlőalapú szörp, energiaital és koktél.

 ( 210 ) M 19 01937

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 01938

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes szölőital, szőlőlé, alkoholmentes szőlőalapú szörpök, energiaitalok és koktélok.

 ( 210 ) M 19 01939

 ( 220 ) 2019.06.18.

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

 ( 541 ) Wacha Imre-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

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

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

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; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
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biztosítása; 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; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01940

 ( 220 ) 2019.06.18.

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

 ( 541 ) MTI

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

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

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

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; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; 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; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01941

 ( 220 ) 2019.06.18.

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

 ( 541 ) Tőkéczki László-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

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

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem
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letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

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; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; 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; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01942

 ( 220 ) 2019.06.18.

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

 ( 541 ) Knézy Jenő-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

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

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

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; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; 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; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek
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szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01943

 ( 220 ) 2019.06.18.

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

 ( 541 ) Csoóri Sándor-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

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

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

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; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; 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; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01950

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  OPTICNET Hungary Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények és cikkek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; gyógyászati kötszerek és

applikátorok; acetátok gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; orvosi alkohol;

vatta gyógyászati célokra; vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; szemvizek; szemcseppek;

szemborogatások; szemizom lazítók; szemészeti készítmények; gyógyszeres szemöblítők; szemnedvesítő

készítmények; szemkenőcs gyógyászati használatra; készítmények szemészeti felhasználásra; gyógyszerek

szemészeti használatra; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; szemtapaszok gyógyászati célokra; szemkötszerek

gyógyászati alkalmazásra; szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerkészítmények

szemműtétekhez, intraokuláris műtétekhez; szemre való kötszerek gyógyászati célokra; szemápoló folyadékok,
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oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

szemrendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények

szembetegségek és -tünetek kezelésére; helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok szemfertőzések kezelésére;

szemfertőzések kezelésére szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok; műkönnyek; oldatok

kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; kontaktlencse tisztító készítmények;

kontaktlencse-nedvesítő oldatok; oldatok kontaktlencsék öblítésére; oldatok kontaktlencsék sterilizálására;

oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; tisztító készítmények

 kontaktlencsékhez.

9    Diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók;

szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék;

szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; lencsék szemüvegekhez,

szemüveglencsék; szemüveg-lencsék; szem-refraktométerek; szemüveg alkatrészek; szemvédő eszközök;

szemüveg tasakok; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegek

[optika]; szemüvegek síeléshez; szemészeti üveglencsék; polarizációs szemüvegek; vakításmentes szemüvegek;

kamerás szemüvegek; sminkes szemüvegek; felírt szemüvegek; látásjavító szemüvegek; háromdimenziós

szemüvegek; biztonsági szemüvegek; vakításgátló szemüvegek; motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek;

szemlencsék, okulárok; védő szemellenzők; védőmaszkok, szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék

szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez;

orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők; nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek

védelméhez; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; sürgősségi

szemmosó állomás; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek

lövéshez [optikai]; síeléshez használt szemüvegek; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; virtuális valóság

szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli

szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; műanyagból készült szemüvegkeretek; visszaverődésgátló

bevonattal ellátott szemüvegek; 3d-s szemüvegek televíziókészülékekhez; szemüvegek, napszemüvegek és

kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; keretek nyeles

szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemlencséket, okulárokat

tartalmazó műszerek; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemüvegkeretek fémből és szintetikus

anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; nyers lencsék látáskorrekcióhoz;

lencsevédők; lencsetokok, lencsetartók; műanyag lencsék; visszaverődésmentes lencsék; cserélhető lencsék;

napszemüveg lencsék; asztrofotográfiai lencsék; lencsék, objektívek; optikai lencsék; fényképészeti lencsék;

fényképezőgép lencsék; diavetítő lencsék; szelfi lencsék; nyers lencsék; nagyító lencsék; lencsék

videokamerákhoz; lencsevédők [fényképezőgépekhez]; lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; optikai lencsés

nézőkék; korrekciós lencsék [optika]; objektívek [lencsék] optikák; optikai lencsék napszemüvegekhez; lencsék

arcvédő pajzsokhoz; optikai lencsék védői; lencsevédő sapkák fényképezőgépekhez; zoom [állítható

gyújtótávolságú lencsés] mikroszkópok; lézerek nem gyógyászati célokra; refraktométerek; refraktorok,

 fénysugártörő készülékek; precíziós mérőműszerek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; online rendelési

szolgáltatások; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing;

gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
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közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

szponzorok felkutatása; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; értékesítési

 promóciós szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi

vizsgálatok; egészségügyi szűrés; orvosi szűrővizsgálatok; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek

diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; gyógyászati szolgáltatások krónikus fájdalom kezelésének

területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a fejfájás területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a nyakfájás

területén; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; egészségfelmérési vizsgálatok; szemüveg

testreszabása; szemüveg beállítása; szemészeti szolgáltatások; szembankok szolgáltatásai; szemöldökfestési

szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások; lézeres szemsebészeti

szolgáltatások; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikai szolgáltatások; optikai tesztek; optikusok

 szolgáltatásai; optikai lencsék illesztése; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra.

 ( 210 ) M 19 01958

 ( 220 ) 2019.06.19.

 ( 731 )  TRIBE Hotel Group PTY Ltd., Vic 3142 (AU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállodák szolgáltatásai; éttermi szolgáltatások (ételek és italok biztosítása); ideiglenes szállás; szálloda;

kávézók, teaszobák, bárok (kivéve klubok); utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen szállodai szobák foglalása

utazók, ideiglenes szálláshelyek és éttermek számára; szállodák, ideiglenes szálláshelyek és éttermekkel

kapcsolatos információk biztosítása; helyiségek, csarnokok és terek foglalása, kölcsönzése és bérlése

konferenciák és találkozók számára; szobák, csarnokok és terek foglalása, kölcsönzése és bérlése szemináriumok,

bankettek, koktélok és fogadások számára; tanácsadás és konzultáció (nem üzleti) a szállodák és éttermek

 területén.

 ( 210 ) M 19 01959

 ( 220 ) 2019.06.19.

 ( 731 )  Font Pincészet Kft, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) ORCZY

 ( 511 )  33    Fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes almabor; száraz cider; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos

borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; desszertborok; édes

borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel védett borok; fehérbor; forralt bor;

feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor;

habzóbor, pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli]; lőre, csiger; megerősített borok; pezsgős borok; rozé

borok; sangría; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörösbor; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos kávé alapú italok;

alkoholos keserű aperitifek; alkoholos koktélok hűtött zselatin formájában; alkoholos puncsok; alkoholos tea

alapú italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; borból és

gyümölcsléből készült alkoholos italok; boros koktélkészítmények; borpuncs; elkészített alkoholos koktélok;
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gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem

 söralapú; koktélok; likőr alapú aperitifek; alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok.

 ( 210 ) M 19 01989

 ( 220 ) 2019.06.21.

 ( 731 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; mobiltelefonos

 kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

  42    Szoftver-karbantartás; elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01990

 ( 220 ) 2019.06.24.

 ( 731 )  Nagy Lilla Ibolya, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sporttal kapcsolatos szolgáltatások, jóga és jógaoktatás.

 ( 210 ) M 19 01992

 ( 220 ) 2019.06.24.

 ( 731 )  Melis Eszter, Lajosmizse (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kistermelők által termelt alaptermékek, vagy betakarított, vagy összegyűjtött vadon termő alaptermékek és

az alaptermékekből előállított elsődlegesen feldolgozott termékek kereskedelme, automatákból és hűtő

automatákból történő árusítása vásárlók számára napi 24 órában; kistermelők által termelt gyümölcsök,

zöldségek, méz, tojás, tej, tejtermékek, halak, húsok, húsipari készítmények, füstölt és töltelék áruk, lekvárok,

szörpök, tészták kereskedelme, automatákból és hűtő automatákból történő árusítása vásárlók számára napi 24

órában; piac működtetése vásárlók számára; piacok működtetése vásárlók számára napi 24 órában; árusító

 automaták kölcsönzése és bérbeadása; árubemutatás; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02005

 ( 220 ) 2019.06.25.

 ( 731 )  Bánfi Zsoltné, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  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.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02006

 ( 220 ) 2019.06.25.

 ( 731 )  Fashion Room Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); gasztronómiai szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02034

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Petruzsán Krisztián, Gyula (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Sátrak kis- és nagykereskedelme; sportfelszerelések és -eszközök kis- és nagykereskedelme; túrázáshoz

használt ponyvamenedékek kis- és nagykereskedelme; balták kis- és nagykereskedelme; bögrék kis- és

nagykereskedelme; bőr övcsat kis- és nagykereskedelme; bőrtarisznyák kis- és nagykereskedelme; bőrtasak kis-

és nagykereskedelme; bőrtáskák kis- és nagykereskedelme; edények, főzőeszközök kis- és nagykereskedelme;

fűrészek kis- és nagykereskedelme; kések kis- és nagykereskedelme; kulacsok kis- és nagykereskedelme;

kulcstartók kis- és nagykereskedelme; ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; ruházati kiegészítők kis- és

nagykereskedelme; táskák kis- és nagykereskedelme; hátizsákok kis- és nagykereskedelme; válltáskák, tarisznyák

 kis- és nagykereskedelme.

 39    Bozótmíves "bushcraft" túravezetés; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; túraszervezés és

 kivitelezés; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02035

 ( 220 ) 2019.06.27.
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 ( 731 )  Jónás Szabolcs, Csengele (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Meggy bor.

 ( 210 ) M 19 02037

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Czene Csilla, Kecskemét (HU)

 Czene Mónika, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) phiphi

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 210 ) M 19 02038

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Czene Mónika, Kecskemét (HU)

 Czene Csilla, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 210 ) M 19 02039

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Zieger Vilmos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohácsy Lénárd, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny rögzítők;

ablakszárny-rögzítők fémből (1); ablakszárny-rögzitők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások;

ablakzárok, nem elektromos; ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos;

ajtóreteszek fémből; ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből;

fémablakok; fém ablakzárak, reteszek; fémajtók; fém ajtókeretek; szárnyas fém ablakok; fémből készült

 ajtórőgzítők; harmonikaajtók fémből; lengőajtók fémből; páncélozott fémajtók; vezetősínek fémből tolóajtókhoz.

 19    Ablaküveg, a járműablak kivételével; ablaküveg építési célokra (1); ablaküveg építési célokra (2);

ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből (1); ajtók, nem fémből (2); ajtópanelek, nem fémből; forgóajtók, nem

 fémből; harmónikaajtók nem fémből; lengőajtók, nem fémből; páncélozott ajtók nem fémből.

 ( 210 ) M 19 02041

 ( 220 ) 2019.06.27.
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 ( 731 )  Informatika a Társadalomért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gór Csaba Gyula, Budapest

 ( 541 ) Infotér Konferencia

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

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

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

 ( 210 ) M 19 02042

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Informatika a Társadalomért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gór Csaba Gyula, Budapest

 ( 541 ) Infobál

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

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

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

 ( 210 ) M 19 02043

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Nem gyógyhatású cukorkák; cukorkák és édességek.

 ( 210 ) M 19 02044

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Hans Härtling, Herbsleben (DE)

 ( 300 )  302019101990 2019.02.14. DE

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PHYSIONORM

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperecikkek; illatszerkészítmények;

 illóolajok; bőrápoló kozmetikumok.

5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; pattanások, allergiás tünetek és neurodermitisz

 (veleszületett allergiás érzékenység) kezelésére szolgáló készítmények.

 44    Orvosi szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02045

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Medical Evolution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; egészségmonitorozó szoftverek;

 mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz.

 10    Vér oxigéntartalmának mérésére szolgáló orvosi berendezések; szívritmus figyelők; szívműködést figyelő

készülékek; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; orvosi mérőeszközök; szívverés-mérő berendezések;

fiziológiai mérőkészülékek orvosi használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra; orvosi elemző

berendezések; pulzusmérők; pulzusszám monitorok; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére

 [orvosi használatra]; életjelek ellenőrzésére szolgáló készülékek.

 14    Szíjak órákhoz; elektronikus órák, karórák; vezeték nélküli kommunikációs funkcióval rendelkező órák,

 órák egészségügyi adatok mérésére és továbbítására.

 44    Egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi szűrés; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; irányított egészségügyi szolgáltatások; otthoni egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi

felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban;

egészségügyi szűrési szolgáltatások alvási apnoé területén; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

felméréséhez; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció;

 távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02046

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Medical Evolution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DR MAP

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; egészségmonitorozó szoftverek;

 mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz.

 10    Vér oxigéntartalmának mérésére szolgáló orvosi berendezések; szívritmus figyelők; szívműködést figyelő

készülékek; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; orvosi mérőeszközök; szívverés-mérő berendezések;

fiziológiai mérőkészülékek orvosi használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra; orvosi elemző

berendezések; pulzusmérők; pulzusszám monitorok; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére

 [orvosi használatra]; életjelek ellenőrzésére szolgáló készülékek.

 14    Szíjak órákhoz; elektronikus órák, karórák; vezeték nélküli kommunikációs funkcióval rendelkező órák,

 órák egészségügyi adatok mérésére és továbbítására.

 44    Egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi szűrés; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; irányított egészségügyi szolgáltatások; otthoni egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi

felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban;

egészségügyi szűrési szolgáltatások alvási apnoé területén; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

felméréséhez; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció;

 távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02048

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  ARANYTOPÁZ Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged
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 ( 541 ) Kicsi Gesztenye

 ( 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].

 ( 210 ) M 19 02051

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

 ( 210 ) M 19 02059

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  Hajnal Húskombinát Kft., Vámosszabadi (HU)

 ( 541 ) FRÉDI

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

húskészítmények; szalonna, angolszalonna, császárszalonna, erdélyi szalonna; hurka, kolbász; tarja, karaj, comb;

máj, májpástétom; sonka, parasztsonka, csülök, oldalas; tartósított, fagyasztott, főzött, füstölt, sózott, pácolt,

 érlelt, ízesített húsok; virsli, krinolin, szafaládé, felvágott; disznósajt.

 40    Állati eredetű alapanyagok feldolgozása; állatok levágása; élelmiszerek tartósítása, fagyasztása, főzése,

 füstölése, sózása, pácolása, érlelése, ízesítése.

 ( 210 ) M 19 02060

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) KFKI Rendszerintegráció

 ( 511 )   38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 19 02062

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  OneTicket Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott jegyek.

  41    Online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra.

 ( 210 ) M 19 02063

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

 szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 41    Borversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatás, szakmai képzés; borral kapcsolatos konferenciák,

 kiállítások szervezése; nyomtatott és online kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

  43    Vendéglátás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02064

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) "Legyen az Ön bora is az ország büszkesége; Let your wine be the pride of the country"

 ( 511 )  41    Borversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatás, szakmai képzés; borral kapcsolatos konferenciák,

 kiállítások szervezése; nyomtatott és online kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

 ( 210 ) M 19 02065

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

 szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 41    Borversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatás, szakmai képzés; borral kapcsolatos konferenciák,

 kiállítások szervezése; nyomtatott és online kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

  43    Vendéglátás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02066

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  Horányi Borbála Mária, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Beszédfejlesztés; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; szülők képzése szülői támogató

csoportok szervezése terén; szülők képzése gyermekneveléshez; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási

 szolgáltatások; alapozó terápia; ayres terápia; Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT).

 44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; beszédterápia; beszéd- és hallásterápia; beszédterápiás

szolgáltatások; hang- és beszédterápiás szolgáltatások; zeneterápiás szolgáltatások; fizikai, pszichológiai és

kognitív célú zeneterápia; művészeti terápia; terápiás szolgáltatások; integrált pszichológiával kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 02068
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 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Gryphon Business Consulting Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 02072

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Wearable Health Hordható Technológiák Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  WOLF THEISS Faludi Erős Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos készülékek és berendezések; elektronikus hőmérséklet regisztrálók, nem orvosi használatra;

elektronikus pulzusszám regisztráló berendezések [nem orvosi használatra]; diagnosztikai berendezések, nem

gyógyászati célokra; elektromos felvevőkészülékek; eredményrögzítők [elektronikus]; adatgyűjtő készülékek,

eszközök; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; napi kilométerszámlálók; szívtevékenység regisztrálására

szolgáló műszerek [tudományos célokra]; elektronikus időmérő, időzítő berendezések; elektronikus

távolságmérők; lépésmérők, lépésszámlálók; érzékelők sebesség méréséhez; sebességmérők, sebességjeizők;

diagnosztikai készülékek, műszerek [tudományos használatra]; elektronikus sport edzőszimulátorok; elektronikus

 edzőszimulátorok [számítógépes hardver és szoftver alapú oktató berendezések]; érzékelő, észlelő berendezések.

 10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra;

diagnosztikai eszközök gyógyászati célra; diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi használatra; digitális

elektronikus vérnyomásmérők; elektrokardiográf felügyelő készülékek; elektrokardiográfiás készülékek;

elektrokardiográf készülékek; elektrokardiográf műszerek; elektrokardiográf felvevők; elektrokardiográf

monitorok; elektrokardiográfok; elektromos, vérnyomást felügyelő eszközök [orvosi használatra]; diagnosztikai,

vizsgálati és felügyeleti berendezések; elektronikus analizátorok gyógyászati célokra; elektronikus szívritmus

figyelők [orvosi használatra]; elektronikus szívritmus monitorok [orvosi célra]; elektronikus szívritmus-rögzítő

berendezések [orvosi célra]; elektronikus vérnyomásmérés-rögzítők [gyógyászati célra]; elektronikus

vérnyomásmérők [orvosi használatra]; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; elemzőkészülékek gyógyászati

célra; automatikus elemzőkészülékek gyógyászati diagnosztikai használatra; életjelek ellenőrzésére szolgáló

készülékek; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére [orvosi használatra]; érzékelő készülékek

orvosi diagnosztikai használatra; kardiográf eszközök; orvosi mérőeszközök; pulzusmérők; pulzusmérő eszközök;

pulzusmérők orvosi célokra; pulzusszámlálók [orvosi készülékek]; pulzusszám monitorok; szívritmusmérő;

szívritmus számlálók; szívritmus figyelők; szívritmus-felügyelők; szívműködést figyelő készülékek; szívaritmiát

szabályozó készülékek; szívverés-mérő berendezések; vérnyomásmérők; vérnyomásmérő készülékek; vérnyomás

vizsgáló készülékek; vérnyomás monitorok; orvosi pulzusnyomás transzduktorok; gyógyászati eszközök

szívműködés regisztrálásához; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; szív-ér-keringési betegségek

 diagnosztizálására szolgáló berendezések.

 ( 210 ) M 19 02073
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 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Wearable Health Hordható Technológiák Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  WOLF THEISS Faludi Erős Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos készülékek és berendezések; elektronikus hőmérséklet regisztrálók, nem orvosi használatra;

elektronikus pulzusszám regisztráló berendezések [nem orvosi használatra]; diagnosztikai berendezések, nem

gyógyászati célokra; elektromos felvevőkészülékek; eredményrögzítők [elektronikus]; adatgyűjtő készülékek,

eszközök; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; napi kilométerszámlálók; szívtevékenység regisztrálására

szolgáló műszerek [tudományos célokra]; elektronikus időmérő, időzítő berendezések; elektronikus

távolságmérők; lépésmérők, lépésszámlálók; érzékelők sebesség méréséhez; sebességmérők, sebességjeizők;

diagnosztikai készülékek, műszerek [tudományos használatra]; elektronikus sport edzőszimulátorok; elektronikus

 edzőszimulátorok [számítógépes hardver és szoftver alapú oktató berendezések]; érzékelő, észlelő berendezések.

 10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra;

diagnosztikai eszközök gyógyászati célra; diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi használatra; digitális

elektronikus vérnyomásmérők; elektrokardiográf felügyelő készülékek; elektrokardiográfiás készülékek;

elektrokardiográf készülékek; elektrokardiográf műszerek; elektrokardiográf felvevők; elektrokardiográf

monitorok; elektrokardiográfok; elektromos, vérnyomást felügyelő eszközök [orvosi használatra]; diagnosztikai,

vizsgálati és felügyeleti berendezések; elektronikus analizátorok gyógyászati célokra; elektronikus szívritmus

figyelők [orvosi használatra]; elektronikus szívritmus monitorok [orvosi célra]; elektronikus szívritmus-rögzítő

berendezések [orvosi célra]; elektronikus vérnyomásmérés-rögzítők [gyógyászati célra]; elektronikus

vérnyomásmérők [orvosi használatra]; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; elemzőkészülékek gyógyászati

célra; automatikus elemzőkészülékek gyógyászati diagnosztikai használatra; életjelek ellenőrzésére szolgáló

készülékek; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére [orvosi használatra]; érzékelő készülékek

orvosi diagnosztikai használatra; kardiográf eszközök; orvosi mérőeszközök; pulzusmérők; pulzusmérő eszközök;

pulzusmérők orvosi célokra; pulzusszámlálók [orvosi készülékek]; pulzusszám monitorok; szívritmusmérő;

szívritmus számlálók; szívritmus figyelők; szívritmus-felügyelők; szívműködést figyelő készülékek; szívaritmiát

szabályozó készülékek; szívverés-mérő berendezések; vérnyomásmérők; vérnyomásmérő készülékek; vérnyomás

vizsgáló készülékek; vérnyomás monitorok; orvosi pulzusnyomás transzduktorok; gyógyászati eszközök

szívműködés regisztrálásához; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; szív-ér-keringési betegségek

 diagnosztizálására szolgáló berendezések.

 ( 210 ) M 19 02074

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Hegedűs Anett, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Virágok, szárított virágok.

  35    Virágok, szárított virágok kereskedelme és online kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 02078

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjas Attila, Budapest
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( 546 )

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

  41    Sportversenyek rendezése; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás; szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 19 02085

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Mátrai Edina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Művészeti terápia.

 ( 210 ) M 19 02088

 ( 220 ) 2019.07.02.

 ( 731 )  ITALFARMACO, S.A., Alcobendas (ES)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd és dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) POSTAFEN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; diétás ételek

 gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; humán étrendkiegészítök.

 ( 210 ) M 19 02093

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Ying Li Peng, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) KREIX

 ( 511 )   25    Ruházat.

 ( 210 ) M 19 02121

 ( 220 ) 2019.07.05.

 ( 731 )  Miklós Attila, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások; szolgáltatások

kereskedelmi ügyletek kezelésére; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon

keresztül, reklám- és eladási célokra; adminisztrációs adatfeldolgozás; irodai szolgáltatások; üzleti konzultációs

 és tanácsadási szolgáltatások.

  39    Áruk csomagolása és tárolása; raktározás.

 ( 210 ) M 19 02134

 ( 220 ) 2019.07.05.

 ( 731 )  Floric Holding Kft., Szigetszetnmiklós (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Virág kis és nagykereskedelem.

 ( 210 ) M 19 02141

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Csemi-Autó Kft., Dunaszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Épített köröm tipek formázására szolgáló porok kis-és nagykereskedelme; építőzselék kis-és

nagykereskedelme; fedőfények kis-és nagykereskedelme; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat] kis-és

nagykereskedelme; géllakkok kis-és nagykereskedelme; köröm csillámok kis-és nagykereskedelme; körömápoló

készítmények kis-és nagykereskedelme; körömdíszítő matricák kis-és nagykereskedelme; körömerősítő ragasztók

kis-és nagykereskedelme; körömerősítők kis-és nagykereskedelme; körömfestő tollak kis-és nagykereskedelme;

körömgél, körömzselé kis-és nagykereskedelme; körömjavító készítmények kis-és nagykereskedelme; körömlakk

alapozók kis-és nagykereskedelme; körömlakk készítmények kis-és nagykereskedelme; körömlakk lemosók

kis-és nagykereskedelme; körömlakkok kis-és nagykereskedelme; körömreszelők kis-és nagykereskedelme;

 körömszínező porok kis-és nagykereskedelme; műköröm alapanyagok kis-és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 02142

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Tóth Klaudia, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek nem nemesfémből; bokaláncok; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; egyedi

 tervezésű ékszerek; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; testékszerek.

  42    Ékszerek tervezése; ékszertervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02143

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Göblyös Péter, Vácduka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Füzetek; jegyzetfüzetek; könyvek; naptárak; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok,

 magazinok; nyomtatott oktatási anyagok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

 41    Állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; állatkiképzői oktatás;
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állatok engedelmességi képzése, kiképzése; állatokkal kapcsolatos sportesemények és versenyek szervezése;

engedelmességi kiképző iskolák állatoknak; fényképészet; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; házi

kedvencek gondozásának oktatása; házi kedvencek gondozásának oktatása eladások keretében; házi kedvencek

gondozásának oktatása tréningek keretében; házi kedvencek gondozásának oktatása workshopok keretében; házi

Kedvencek gondozásával kapcsolatos oktatás; házikedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása;

kisállatokkal való bánás oktatása; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyakiállítások, kutyabemutatók;

kutyákkal való bánás oktatása; kutyapanziók működtetésével kapcsolatos oktatás; kutyaversenyek;

kutyaversenyek rendezése; kutyaversenyek szervezése; szórakoztató televíziós műsorok készítése; televíziós

 (műsor) gyártás.

 ( 210 ) M 19 02145

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Dr. Antalóczy Ildikó, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02146

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Fercsákné Kubatovics Klaudia, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Folyadékok, krémek sportolók lábának kezeléséhez; sportkrémek.

 ( 210 ) M 19 02147

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  dr. Harmatha Levente István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

 ( 541 ) LILApanda patika

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

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

 csiszolószerek.

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).

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

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02153

 ( 220 ) 2019.07.10.

 ( 731 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé, kakaó, csokoládés és kakaós termékek, édességek, cukrászsütemények és péksütemények,

 jégkrémek.

 ( 210 ) M 19 02189

 ( 220 ) 2019.07.11.

 ( 731 )  Kerry Luxembourg S.a.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NAKED GLORY FREE OF MEAT. FULL OF TASTE!

 ( 511 )  29    Húspótlók; zöldségalapú húshelyettesítők; szójaalapú húshelyettesítők; főként húspótlókat tartalmazó

készételek; szója; hamburgerek; kolbász; vagdalt hús; csirkét, sertéshúst, marhahúst, bárányhúst, angolszalonnát,

kacsahúst imitáló szója darabok; húspótló alapú sznekételek; koktélkolbászok; piknik tojások; vegetáriánus

falatok; felvágott alternatívák, nevezetesen húshoz hasonlító protein szeletek és darabok, ideértve a sonka, csirke

szeleteket, pepperonit és pulykát; húsmentes helyettesítők sztékekhez, hússzeletekhez, filékhez, húsgolyókhoz és

kebabokhoz; hűtött készételek, ideértve a húshelyettesítőket is; fagyasztott készételek ideértve a húspótlókat,

nevezetesen curry, tésztaételek, sültek és vegán sültek; szójahal helyettesítők, nevezetesen tengeri rák, hal

rudacskák és halfilék; hot dogok; hot dog virslik; rántott szójafehérje, nevezetesen kievek, gujonok és darabkák

 (nugget); feldolgozott zöldségek; levesek.

 30    Tésztasznekek; virslis tekercsek; fonott tészták; rácsos tészták; tészták; dán tészták; piték; zöldségből és

húshelyettesítőkből álló sütemények; halhelyettesítőkből álló sütemények; pulykahús helyettesítőkből álló

 sütemények; gyümölcsös sütemények; quiche [tésztában sült sós sodó]; krémek.

 ( 210 ) M 19 02191

 ( 220 ) 2019.07.12.

 ( 731 )  Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr.Szabó Judit, Budapest

 ( 541 ) Lendület program

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

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

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

 ( 210 ) M 19 02198

 ( 220 ) 2019.07.15.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02199

 ( 220 ) 2019.07.15.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02200

 ( 220 ) 2019.07.15.

 ( 731 )  Zhao Fei, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; tükrök; keretek.

  21    Eszközök; edények.

  22    Kötelék és zsinegek.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

  27    Szőnyegek; lábtörlők.

 ( 210 ) M 19 02201

 ( 220 ) 2019.07.15.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02228

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  Kálberry Kft., Mindszentkálla (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylaltok; fagylaltok és jégkrémek; szörbetek [fagylaltok];
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 kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; fagylaltporok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok.

 ( 210 ) M 19 02229

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  ICE'N'GO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ICE 'N' GO SZUPER PRÉMIUM FAGYLALT

 ( 511 )   21    Bögrék, korsók; műanyag csészék; papírpoharak; poharak papírból vagy műanyagból; műanyag bögrék.

 30    Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek,fagylaltok; csokoládét

tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;

gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; jég,

fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt];

 gyümölcsjégkrém-szeletek.

 ( 210 ) M 19 02231

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  ICE'N'GO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Elvarázsolt Fagyi

 ( 511 )  16    Fagylaltospoharak papírból vagy kartonból; csomagolópapír; csomagolókarton; csomagolóanyagok

élelmiszerekhez; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolóanyagok

palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok kartonból; csomagolóanyagok; csomagolóanyag

keményítőből; csomagolóanyag kartonból; csomagolóanyag ajándékokhoz; csomagolások, borítások palackokhoz

 papírból vagy kartonból; csomagolások díszítésére szolgáló masnik; cellulózacetát fólia csomagoláshoz.

  21    Bögrék, korsók; műanyag csészék; papírpoharak; poharak papírból vagy műanyagból; műanyag bögrék.

 30    Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; csokoládét

tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;

gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek;

gyümölcsjégkrém-szeletek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú

 fagylaltok [főleg fagylalt].

 ( 210 ) M 19 02285

 ( 220 ) 2019.07.23.

 ( 731 )  Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Minden lap, minden nap

 ( 511 )  16    Papír és karton; papírból készült szűrőanyagok; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

építészmodellek; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és

 tárolásához.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák, nem fémből;

 létrák és mozgatható lépcsők, nem fémből; tárolók és ezekhez való fedők és fogantyúk, nem fémből.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások;

 üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

 39    Áruk csomagolása és raktározása; áruk csomagolása és tárolása; jármű parkoltatás és tárolás; parkoltatás és

járműtárolás, kikötői szolgáltatások; szállítás; szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; szállítás

 megszervezése; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások.
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 41    Fordítás; fordítás és tolmácsolás; fordítószolgálat; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatás,

 szórakozás és sport; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02286

 ( 220 ) 2019.07.23.

 ( 731 )  Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; papírból készült szűrőanyagok; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

építészmodellek; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és

 tárolásához.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák, nem fémből;

 létrák és mozgatható lépcsők, nem fémből; tárolók és ezekhez való fedők és fogantyúk, nem fémből.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások;

 üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

 39    Áruk csomagolása és raktározása; áruk csomagolása és tárolása; jármű parkoltatás és tárolás; parkoltatás és

járműtárolás, kikötői szolgáltatások; szállítás; szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; szállítás

 megszervezése; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások.

 41    Fordítás; fordítás és tolmácsolás; fordítószolgálat; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatás,

 szórakozás és sport; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02287

 ( 220 ) 2019.07.23.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) PONT JÓ A FÁJDALOMRA

 ( 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).

 ( 210 ) M 19 02295

 ( 220 ) 2019.07.24.

 ( 731 )  AVALON CENTER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik.

 41    Oktatási és képzési szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek;

 szórakoztatás; szabadidős szolgáltatások; kulturális szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02301

 ( 220 ) 2019.07.25.

 ( 731 )  Keresztes Roland, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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 ( 511 )  25    Baseball sapkák; cipők; hosszúnadrágok; kötött sapkák; nadrágok; pólók; pulóverek; rövid nadrágok,

 sortok; ruházati cikkek; sapkák; snapback típusú sapkák; sportos pulóverek; trikók.

 35    Baseball sapkák kis- és nagykereskedelme; cipők kis- és nagykereskedelme; hosszúnadrágok kis- és

nagykereskedelme; kötött sapkák kis- és nagykereskedelme; nadrágok kis- és nagykereskedelme; pólók kis- és

nagykereskedelme; pulóverek kis- és nagykereskedelme; rövidnadrágok, sortok kis- és nagykereskedelme;

ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; sapkák kis- és nagykereskedelme; snapback típusú sapkák kis- és

nagykereskedelme; sportos pulóverek kis- és nagykereskedelme; trikók kis- és nagykereskedelme;

napszemüvegek kis- és nagykereskedelme; napszemüvegtokok kis- és nagykereskedelme; napszemüvegtartó

 zsinórok kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 02373

 ( 220 ) 2019.07.31.

 ( 731 )  Zhang Zhen Yu, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Főtt húsételek; csirkefalatok; levesek és csontlevesek, húskivonatok.

 30    Csirkés szendvicsek; csirkét tartalmazó szendvicsek; darált marhahúst tartalmazó szendvicsek; göngyölt

szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; halfilét tartalmazó szendvicsek; hot dogok [szendvicsek]; húst

tartalmazó szendvicsek; pulykás szendvicsek; sajtburgerek [szendvicsek]; salátát tartalmazó szendvicsek;

szendvicsek; taco; taco héjak; taco [kukorica chips]; taco [kukorica chips] fűszerek, ízesítők; quesadillák

[mexikói töltött lepény]; fajitas [mexikói étel]; chimichanga; barbecue szószok; nacho [kukorica chips]; burritók;

 salátaöntetek.

 35    Éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és

 házhozszállítás területén.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; vendéglátás;

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes

 szállásadás.

A rovat 237 darab közlést tartalmaz.
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