
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  228.250

 ( 151 )  2019.06.27.

 ( 210 )  M 17 03051

 ( 220 )  2017.09.27.

 ( 732 )  Pannonhalmi Főapátság Vagyonkezelő Kft., Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  Dr. Ifj. Lánchidi István, Lánchidi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  228.292

 ( 151 )  2019.07.08.

 ( 210 )  M 17 03886

 ( 220 )  2017.12.01.

 ( 732 )  Life T!It Food Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kathi Krisztina, Budapest

 ( 541 )  WMN

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  228.343

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 18 03332

 ( 220 )  2018.11.09.

 ( 732 )  Ever&Ever Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  InDiat - A karcsúság titka Indiából!

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

 ( 111 )  228.374

 ( 151 )  2019.07.09.

 ( 210 )  M 17 00438

 ( 220 )  2017.02.09.

 ( 732 )  Szalay Attila 1/3, Hatvan (HU)

 Cserkuti Zsolt 1/3, Hatvan (HU)

 Mihály János 1/3, Csány (HU)

 ( 740 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest
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( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  228.375

 ( 151 )  2019.07.10.

 ( 210 )  M 18 02355

 ( 220 )  2018.08.06.

 ( 732 )  SASVÁRI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  dr. Péter Csaba ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;

szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból;

lencse nélküli szemüvegkeretek; műanyagból készült szemüvegkeretek; szemüvegkeretek; divatos

napszemüvegek; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez;

napszemüveg keretek; napszemüveg láncok; napszemüveg lencsék; napszemüveg tokok; napszemüvegek;

napszemüvegtartó zsinórok; orrtámaszok napszemüvegekhez; optikai lencsék napszemüvegekhez; szárak

napszemüvegekhez; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek,

napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; zsinórok napszemüvegekhez;

 zsinórok napszemüveghez; látásjavító szemüvegek; borítók napszemüvegekhez; receptre felírt napszemüvegek.

 ( 111 )  228.431

 ( 151 )  2019.07.23.

 ( 210 )  M 17 03441

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  ingatlan.com Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  M1X

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

 ( 111 )  228.475

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03230

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Arezzo design Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőszobai berendezések; fürdőkádak; fürdőkabinok; fürdőkád fúvókák; fürdőkád-fülkék; fürdőkád

felszerelések; fürdőszoba szerelvények; fürdőszoba melegítők; fürdőszobai csapok; fürdőszobai mosdók;
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hidromasszázs fürdőberendezések; fúvókák fürdőberendezésekhez; talapzatos fürdőszobai mosdókagylók;

talapzatos fürdőszobai mosdók; mosdók, mosdókagylók; mosdócsapok; vízmelegítők mosdóvízhez

[mosdókagylókhoz]; szerelvények mosdókagylókhoz; mosdócsaptelepek [csapok]; álló mosdócsaptelepek;

lámpák mosdóállványokhoz; felszerelések mosdóhelyiségekhez; mosdók [mosdókagylók] szaniter berendezések

részei; mosdókagylót tartalmazó mosdószekrények [vízellátáshoz csatlakoztatva]; csaptelep levegőztetők;

csaptelepek [vízcsapok]; csapok, csaptelepek; víztakarékos csaptelepek; keverő csaptelepek vízvezetékekhez;

keverő csaptelepek [vízcsapok]; fogantyúk, nyitókarok csaptelephez; zuhanyberendezések részét képező

szabályozott, irányított keverő; toalettek [WC-k]; WC-k beépített zuhannyal; fertőtlenítőszer-adagolók

toalettekhez, WC-khez; bidés WC-csészék; WC-tartályok mint szaniterberendezések; higiéniai WC-ülőke

 lefedők; folyóka.

 21    Kozmetikai és toaletteszközök és fürdőszobai felszerelések; fürdőkefék; fürdőpamacsok; fürdőszivacsok;

fürdőszobai pohártartó; fürdőszobai vödrök; fürdőszobai mosdókagylók [tartályok]; műanyag hálós

fürdőpamacsok; törölközőtartó gyűrűk [fürdőszobai szerelvények]; műanyag fürdőszobai állványok [polcok];

fürdőszobai játékok tárolására szánt műanyag vödrök; tartók WC kellékekhez; WC-kefe tartók; toalettkefék,

WC-kefék; adagolók WC-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; mosdótálak, mosdók; mosdókancsók;

mosdószivacsok; mosdótálak, lavórok; fürdőszobai mosdókagylók [tartályok]; mosdószivacsok, szivacsok

 mosakodáshoz; mosdótálak [szaniter berendezések részei].

 35    Szaniterberendezésekkel kapcsolatos kis- és nagy kereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos kis-

és nagy kereskedelmi szolgáltatások; bútorok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagy kereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  228.476

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 02421

 ( 220 )  2018.08.14.

 ( 732 )  Ottó László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Folyóiratok; tanítási és oktatási anyagok kultúráról és művészetről.

 35    Támogatók, szponzorok részére reklámfelület biztosítása a médiában; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában, internetes-televízióban; reklámszövegek publikálása videókban; reklámterjesztés;

 támogatók, szponzorok logóinak reklámozása.

 41    Televíziós adások szerkesztése; kulturális és művészeti televíziós adások szerkesztése; előre szerkesztett

televíziós adás internetes közreadása; internet-TV működtetése; videók internetes közreadása; élő televíziós

előadások bemutatása internetes lehetőségek használatával; audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása,

fényképezés; kulturális és művészeti rendezvények, előadások szervezése, illetve majd azok videó-változatának

megszerkesztése, televíziós adásban való közreadása; képzőművészeti galéria létesítése és működtetése;

képzőművészeti kiállítás-szervezés; kulturális és művészeti riportok készítése művészekkel, gondolkozókkal,

szellemi emberekkel, politikusokkal, kultúrpolitikusokkal, illetve azok médiában való nyilvánossá tétele;

folyóiratok szerkesztése; kulturális és művészeti folyóiratok szerkesztése; kulturális és művészeti folyóiratok

 kiadása; folyóiratok publikálása.

 ( 111 )  228.481

 ( 151 )  2019.08.23.
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 ( 210 )  M 18 03370

 ( 220 )  2018.11.13.

 ( 732 )  Babik Ágnes, Miskolc (HU)

 Brünner István, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Gofrik, palacsinták.

  39    Gofri házhozszállítás (otthonokba, intézményekbe).

  43    Gofri, palacsinta, kávé, italok felszolgálása.

 ( 111 )  228.486

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 19 00052

 ( 220 )  2019.01.11.

 ( 732 )  Illés József, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok; kábelkötő szerszámok; forgó szerszámok [kézi működtetésű szerszámok]; süllyesztő

szerszámok kézi működtetésű szerszámokhoz; kivágó szerszámok [kéziszerszámok]; szekercék [kéziszerszámok];

rotációs fémvágó szerszámok [kézi működtetésű szerszámok]; rotációs sajtoló szerszámok [kézi működtetésű

szerszámok]; reszelők, ráspolyok [szerszámok]; nyelek kéziszerszámokhoz; vágóeszközök, nyíróeszközök [kézi

működtetésű szerszámok]; erővágók [kézzel működtetett szerszámok]; egyetemes fogók [kézi működtetésű

szerszámok]; szög fogók [kéziszerszámok]; kerekcsőrű fogók [kézi működtetésű szerszámok]; erő-oldalvágók

[kézi működtetésű szerszámok]; telefonfogók [kézi működtetésű szerszámok]; kábelcsupaszító fogók [kézi

működtetésű szerszámok]; svéd oldalcsípő fogók [kézi működtetésű szerszámok]; laposfogók [kézi működtetésű

szerszámok]; kalapácsok [kézi működtetésű szerszámok]; fejszék; balták; hornyoló vésők [kézi működtetésű

szerszámok]; feszítővasak [kézi működtetésű szerszámok]; metszőollók [kézi működtetésű szerszámok];

seegergyűrű fogók [kézi működtetésű szerszámok]; harapófogók [kézi működtetésű szerszámok]; kábelvágó

ollók [kézi működtetésű szerszámok]; plomba fogók [kézi működtetésű szerszámok]; sodronyvágó ollók [kézi

 működtetésű szerszámok].

 ( 111 )  228.488

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03493

 ( 220 )  2018.11.23.

 ( 732 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Természetes gyógymódok oktatása, egészséges életmódra oktatás és nevelés, akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, bentlakásos iskolák, coaching (tréning),

dalírás, egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása, filmgyártás, kivéve reklámfilmek, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés),
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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), videó rögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító

kezelés, egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, egészségügyi berendezések kölcsönzése, fizioterápia,

fizikoterápia, hospice ellátás,elfekvők, kábítószerfüggő betegek rehabilitációja, kiropraktika, klinikák,

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

szolgáltatásai, kórházak, masszázs, optikusok szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők, orvosi szolgáltatások,

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.

 ( 111 )  228.493

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03497

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Hajdú-Ház Ingatlaniroda Bt., Hajdúböszörmény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; 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

épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

 kapcsolatosan.

 ( 111 )  228.494

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03353

 ( 220 )  2018.11.13.

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

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

 ( 111 )  228.499

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 19 00033

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  Bíró Béla, Eger (HU)

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

 ( 541 )  FERTÁLYMESTER BORA

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  228.515

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 18 03630

 ( 220 )  2018.12.06.

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

 ( 541 )  Dr. FÉNY

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

 ( 111 )  228.518

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03616

 ( 220 )  2018.12.04.

 ( 732 )  Astoria-Tisza Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
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eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

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

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  228.551

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 02839

 ( 220 )  2018.10.01.

 ( 732 )  Hard Rock Holdings Limited, London (GB)

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

 ( 541 )  GMT

 ( 511 )   43    Étterem, bár és vendéglátó helyiségek, szalonok szolgáltatásai.

 ( 111 )  228.552

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 17 00679

 ( 220 )  2016.05.06.

 ( 732 )  Universal City Studios LLC, Universal City, California (US)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  VILLAIN-CON

 ( 511 ) 3    Izzadásgátlók személyes használatra; babaolajok; babatörlőkendők; fürdő- és tusoló gélek; fürdőolajok;

fürdőpúderek; fürdősók; testápolók; testolajok; testpermetek; légfrissítők; habfürdők; kozmetikumok és

kozmetikai készítmények; fogápolók és szájvizek; dezodorok személyes használatra; arc- és kézszappanok;

illatok és parfümök; hajsamponok; hajkondicionálók; kéz- és testápolók; kéz- és testkrémek; folyékony

szappanok; szájvizek; bőrápoló készítmények nem gyógyászati célra; hajápoló készítmények nem gyógyászati

célra; hajformázó készítmények nem gyógyászati célra; körömápoló készítmények nem gyógyászati célra;

fürdőkészítmények nem gyógyászati célra; napvédő szerek nem gyógyászati célra; ajakápoló szerek nem

gyógyászati célra; napozószerek nem gyógyászati célra; naptejek nem gyógyászati célra; foggélek; fogkrémek;

borotválkozó habok; borotválkozó krémek; borotválkozó arcvizek; borotválkozó gélek; hintőporok és lábpúderek.

9    Játékszoftverek, letölthető számítógépes játékapplikációk, CD-ken, DVD-ken, kazettákon és

memóriakártyákon hozzáférhető számítógépes játékszoftverek, mobiltelefonokon és okostelefonokon használható

játékszoftverek, letölthető számítógépes játékprogramok, elektronikus játékprogramok, mobiltelefonokra,

okostelefonokra és kézi számítógépekre letölthető elektronikus játékszoftverek, számítógépes játékapplikációk

mobil készülékekhez és számítógépes játékszoftverek személyi számítógépekhez és házi videojáték konzolokhoz;

videojáték patronok; előre rögzített flashmemória kártyák videojátékokhoz; memóriakártyák videojáték

gépekhez; videojáték kazetták; videojáték diszkek; videojáték szoftverek és videojáték programok; letölthető

applikációszoftverek mobil, hordozható és kézi eszközökhöz, amelyeken audio, videó és audiovizuális
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szórakoztató tartalmakat és információkat lehet nézni és játszani; számítógépes applikációszoftverek mobil,

hordozható és kézi eszközökhöz, amelyek alkalmasak audio, videó és audiovizuális szórakoztató tartalmak

nézésére és megosztására; letölthető audio, videó és audiovizuális szórakoztató multimédia tartalmak, úgymint

televíziós showműsorok és mozgófilmek: drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok és

animációs filmek; digitális média, úgymint műsoros DVD-k, CD-k, nagyfelbontású digitális diszkek,

videokazetták, digitális videodiszkek, digitális hajlékonylemezek, letölthető audio- és videófájlok és

nagyfelbontású digitális lemezek: szórakoztató audiovizuális és multimédia tartalmakkal, úgymint drámák,

akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek, sci-fik, horror filmek és

animációs filmek; fejhallgatók; kihangosítók; fülhallgatók; elemek; médialejátszók; hordozható médialejátszók;

számítógép perifériák; szemüvegek, napszemüvegek, olvasószemüvegek és azok tokjai; mobil-, hordozható- és

kézi eszközök alkatrészei, úgymint elemtöltők, fejhallgatók, hangszórók, tokok, védőborítások, képernyővédők,

vezetékes és vezeték nélküli fülhallgatók, mikrofonok és kihangosító eszközök; ajándékkártyák, úgymint ajándék

mágneskártyák, elektronikus kódolású chipes ajándékkártyák; mágnesek; letölthető elektronikus kiadványok,

úgymint információs oldalak, hirdetések, reklámok, újságok, folyóiratok, segédletek, könyvek és útmutatók,

mindezek audiovizuális és szórakoztató multimédia tartalmakra vonatkozóan; műsoros média, úgymint DVD-k,

CD-k, nagyfelbontású digitális lemezek, videokazetták, digitális videolemezek, digitális hajlékonylemezek,

letölthető audio- és videófájlok és nagyfelbontású digitális lemezek, mindezek audiovizuális és multimédiás

szórakoztató tartalommal úgymint drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok,

dokumentumfilmek, sci-fik, horror filmek és animációs filmek; pendrive-ok; letölthető csengőhangok

mobiltelefonokhoz, hordozható- és kézi eszközökhöz; interaktív számítógépes játékprogramok; letölthető

számítógép képernyővédő szoftverek; letölthető képfájlok művészi, szöveges, audio, videó, játék és grafikai

elemekkel, audiovizuális és multimédiás szórakoztató tartalmakkal; letölthető videofelvételek; audiovizuális és

multimédiás moziklipek, mozielőzetesek, riportműsorok, kritikák, kommentárok, zenés videók, mozgóképek és

televíziós showműsorok: drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek,

sci-fik, horrorfilmek és animációs filmek; letölthető zenefájlok; 3D szemüvegek; védőtokok hordozható

 médialejátszókhoz és mobiltelefonokhoz.

 16    Papír és karton termékek; címkék; öntapadós címkék; jegyzetpapírok és jegyzettömbök; agendák;

határidőnaplók; művészeti képek és festmények; arctörlők és fürdőszobai kendők, üres kártyák, jegyzetelőkártyák

és jegyzetfüzetek; üres vagy részben nyomtatott papírcímkék; könyvborítók; könyvjelzők; felakasztható cédulák;

fali tapéták és poszterek; alkalmi-, ünnepi- és karácsonyi képeslapok; művészi- és kézművespapír készletek;

poháralátétek; merített papírok; órarendek; asztali díszek; előjegyzési naptárak; borítékok; papírzászlók,

transzparensek és zászlócskák; grafikai ábrázolások és reprodukciók; papírtörölközők; illusztrált jegyzettömbök;

levélpapírok, emlékeztető jegyzettömbök; jegyzetelőkártyák; jegyzettömbök; papírzacskók és papírszatyrok;

ajándékkártyák és -cédulák; tábla papírok; partizacskók és -dekorációk; tortadekorációk, tortadíszek, szalvéták,

asztali terítők és kendők; díszdobozok partikra, édességes zacskók és díszítések; képeskönyvek és képeslapok;

nyomtatott papírjelzők; könyvkötőanyagok; fényképek; írószerek; ragasztószalagok írószerekhez vagy háztartási

célokra; művészeti eszközök, úgymint ecsetek, művészeti anyagok és papírok, művészceruzák és tollak,

művészeti és kézműves agyag készletek, festőkészletek, kréták, színes ceruzák és tollak, folyékony ragasztók

írószerekhez vagy háztartási célokra, rajztáblák, rajzlapok, ceruzák, vonalzók és táblák, festőállványok, jelölő- és

filctollak, szövegkiemelő jelölők és tollak, agyagformázó tollak, festősablonok, rávasalható előnyomatok,

vázlatfüzetek és blokkok; könyvek; foglalkoztató, kirakó, fantázia és szójáték könyvek; gyerekkönyvek;

címjegyzékes és kifestő könyvek, képregények és képeskönyvek; noteszek; naplók; folyóiratok; magazinok;

poszterek; naptárak; vendégkönyvek, emlékkönyvek, matricás albumok, jegyzetfüzetek, fotóalbumok; tolltartók;

díszes ceruzaborítások; iskolaszer készletek; iratrendezők és dossziék; irodaszerek, úgymint tűzőgépek,

tűzőkapocs eltávolítására szolgáló eszközök; rajztáblák íráshoz; sablonok; kézi bélyegzők és bélyegzőpárnák;

 tapadó ragasztók írószerekhez és háztartási célokra; jegyzettömbök; uzsonnatáskák papírból.

 18    Zacskók, többcélú zsákok, sportzsákok, atlétikai zsákok, túrazsákok, strandszatyrok, övre húzható táskák,

aktatáskák, iskolatáskák, tornazsákok, diplomatatáskák, neszesszerek, válltáskák, sportszatyrok, kézitáskák,
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utazószatyrok, pelenkázótáskák; utazótáskák; bőröndök; bőröndjelzők; öltönytartók; hátizsákok; aktatáskák;

övtáskák; tárcák; névjegykártya tokok; pénztárcák; aprópénz tartók; levéltárcák; irattárcák; esernyők; bőr- és

bőrutánzatú termékek, úgymint névjegykártya tartók, pénztárcák, aprópénz tárcák, övtáskák, bőröndök,

 bőröndjelzők, kulcstartók, aktatáskák, sporttáskák, hátizsákok és biciklistáskák.

 21    Elektromos berendezések, gépek és alkatrészei; elemes fogkefék; poharak; sörnyitók; üvegtálak;

tortaformák; süteményformák; aprósütemény tartó doboz; kristály, kerámia, üveg és porcelán figurák; kristály,

kerámia, üveg és porcelán szobrok; kosárformák; csészék és csészealjak; fogápoló készletek, fogkefék és

fogselymek; étkészletek, edények, szívószálak; hajkefék, fésűk; jégkockaformák; italtermoszok; éthordók;

állatszőr kefék; állat etető- és itató edények; malacperselyek; műanyag alátétek; műanyag szívószálas palackok;

műanyag vizespalackok; tányérok; só- és borsszórók; tálcák; szappanadagolók; szappantartók; figurás tetejű

palackok; teás kannák nem nemesfémből; hőtartó étel- és italtárolók; fogkefetartók; fogkefék; papírszemét

 kosarak.

 24    Ágyneműk, törölközők, arctörölközők, ágyfodrok; ágytakarók; lepedők, kéztörlők; párnahuzatok; takarók;

gyerektakarók; paplanok; függönyök; steppelt takarók; kapucnis törölközők; háztartási textíliák; textilszalvéták;

 textil tányéralátétek; textil abroszok; hurkolt takarók; textil díszzászlók; textil zászlók.

 25    Ruhaneműk; ingek, pólók, blúzok, topok, szoknyák, nadrágok, farmernadrágok és pantallók; sortnadrágok,

rövid női sport szoknyák, overallok, dzsömperek, romperek, ruhák, kardigánok, dzsekik, blézerek és kabátok;

kapucnis és nem kapucnis pamut pulóverek, melegítő fölsők és melegítő alsók, jogging ruhák és poncsók; sálak,

stólák, kendők, zoknik, harisnyanadrágok, bodyk, harisnyák, leggingek, lábszárvédők és kötött papucsok;

nyakkendők, csokornyakkendők, díszzsebkendők, nadrágtartók, övek és alsóingek; alsónadrágok és aláöltözetek;

síruhák, sínadrágok, fülvédők, egyujjas kesztyűk és kesztyűk; textil előkék, műanyag előkék és gyerekruhák;

halloween álarcok, jelmezek és egyéb kellékek; hálóruhák; szabadidőruhák; fürdőruhák; esőkabátok; lábbelik;

 fejfedők.

 28    Játékok és játékszerek, úgymint akciójátékok; akció jellegű játékok; aerodinamikus korongok elkapós

játékokhoz; gumimatrac szabadidős használatra; játék légpuskák; játékgépek; szórakoztató termékek, úgymint

felfújható labdák; fürdőjátékok; strandlabdák; gyerekbiciklik nem közlekedésre; színes szélforgók; dobókockák;

tojásfestő készletek; elektromos akciójátékok; elektromos játékjárművek; elektronikusan működő játékmotorok;

felszerelések akció típusú játékokhoz; úszógumik fürdéshez és úszáshoz; felfújható játékfigurák; felfújható

gumibelsők vizes játékokhoz; felfújható fürdőmedencék; felfújható játékok; felfújható dekoratívjátékok; nem

elektromos játékjárművek; papír álarcok; papír partikellékek; papír zászlócskák; partikalapok; játéklabdák;

játékfigurák; plüssbabák; homokozójátékok; békalábak; úszópapucsok; frizbik; játékmaszkok; játékműkörmök;

játékdobozok; cukorkatartó játékdobozok; építőkockák; építőkocka készletek; játékálarcok; játékok, úgymint

dobó és elkapó játékok; játékok, úgymint öltöztető játék kiegészítők; műanyag játékfigurák; úszómellények

szabadidő-tevékenységhez; akciófigurák és azok kellékei; akciófigura készletek; elemmel működő játékok;

játékpisztolyok; játékautómodellek; játékrepülőgépek és helikopterek; elemmel működő távirányítós

játékjárművek, úgymint autók, vonatok, repülőgépek, hajók, helikopterek, motorbiciklik és gumicsónakok; repülő

korongok; modellvasút készletek; labdák játékokhoz; két- és háromdimenziós játékfigurákat készítő

modellkészletek; játéknyomdák; sportszerek, úgymint gördeszkák, görkorcsolyák, céltáblák és céllövő állások

sportolási célokra, sportoláshoz használatos labdák, felfújható boxzsákok, gördeszkához használatos

könyökvédők és térdvédők, bowling zsákok, bowling labdatartók, bowling kesztyűk, minden típusú könyök

védők atletizáláshoz; sárkányok, jojók, hógömbök; játékgépek és nyerőautomaták; távirányító elektronikus

játékokhoz; úszógumik szabadidő tevékenységhez; játékfigura készletek; léggömbök; építőelemek; játékkártyák;

táblás és kártyás társasjátékok; memóriajátékok; ügyességi játékok; társasjátékok; partijátékok; logikai játékok;

fejlesztő játékok gyerekeknek; jelmezek; kézi stresszoldó labdák; puzzle-ok; játék üveggolyók; játéksátrak;

rajzkészletek; zenélő játékok; plüssjátékok; tologatós játékok; homokozójátékok; sípoló gumijátékok; kitömött

játékfigurák; beszélő játékok; vízi játékok; játékfigurák; felhúzható játékok; báb figurák; beleülhető és ráülhető

játékjárművek; perselyek; buborékfújó készletek; tojásfestő készletek; pinaták, szabadtéri partikellékek és

papírtrombiták; bólogató fejű babák; babák és tartozékaik; játékbaba készletek; játékbaba ruhák; babaházak;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1947



ruhák kitömött- és plüssfigurákhoz; játékkozmetikumok; állatfigurák; karácsonyfadíszek és dekorációk, kivéve

 édességek és világítóeszközök; hógömbök; tojásdekoráló készletek; vidámparki játékok.

 29    Almaszósz; csomagolt kerti saláták; vaj; konzervbab hússal és hús nélkül; konzerv- és üveges gyümölcsök;

konzerv olajbogyó; leveskonzervek; konzervzöldségek; sajtok; sajtos kekszek; csirkefalatok; tubusos- és konzerv

sűrített tejek; étolajok; túró; krémsajt; aszalt gyümölcsök; mártogatós szószok, kivéve csípős szószok; szárazbab;

szárított gyümölcsök; tojások; kókuszreszelék; hasábburgonyák; sajtos mélyhűtött falatkák; csirkehúst tartalmazó

mélyhűtött falatkák; jalapeno paprikát tartalmazó mélyhűtött falatkák; húsos mélyhűtött falatkák; tenger

gyümölcseit tartalmazó mélyhűtött falatkák; zöldségeket tartalmazó mélyhűtött falatkák; mélyhűtött előételek

halból; mélyhűtött előételek húsból; mélyhűtött előételek baromfiból; mélyhűtött előételek zöldségekből;

mélyhűtött hasábburgonyák; mélyhűtött gyümölcsök; mélyhűtött zöldségek; gyümölcskrémmel töltött tészták és

sütemények; gyümölcssnack; gyümölcskompótok; fele-fele arányú tej és tejszín keverék; krumplipüré por;

zselék; szárított húsok; margarinok; nem élő hal, baromfi- és vadhús; tejek és tejtermékek kivéve fagylaltok,

jégkrémek, fagyasztott joghurtok; tejet nem tartalmazó kinyomható habok; húst és sajtot tartalmazó csomagolt

készételek; mogyoróvaj; savanyított uborka; burgonya alapú snack; burgonyasaláta; előre elkészített és hámozott

burgonyák; felvágottak; hámozott, ízesített pörkölt mogyoró; kolbászok; nem élő tengeri állatok; tejet nem

tartalmazó ízesítő krémek és porok; hámozott gyümölcsöt, hámozott mogyorót és/vagy mazsolát tartalmazó

 snackek; leves keverékek; tejföl; növényi olajok; tejszínhabok.

 30    Pirított kenyérkarikák; péksütemények, pékáruk; pogácsák; cukrozott kalácsok, édes péksütemények és

teasütemények; felfújható rágógumik; édes tortadíszek; vegyes teasütemények; torták; édességek; müzliszeletek;

gabona alapú kekszek; gabona alapú energiaszeletek; sajtos szendvicsek; rágógumik; csokoládék; csokiszeletek;

csokis cukorkák; csokoládé desszertek; kakaókeverékek; kávék; fagylalt tölcsérek; édes chipsek sütéshez;

kekszek; gabona alapú chipsek; vattacukor; sós kekszek; mini torták; édességkeverékek brownie-hoz,

süteményekhez és tortákhoz; pudingok; fánkok; ehető tortadíszek, édesség díszítések; színes és édes zselatinok;

bundáskenyér; fagyasztott édességek; fagyasztott joghurt; müzli; müzli alapú édességek; hamburger szendvicsek;

forró csokoládék; jégkrémek; pálcás jégkrémek; jeges italok; jégkrém szendvicsek; jeges tej; ketchup;

medvecukor; sajtos makaróni; pehelycukor; pudingporok; muffinok; zabpelyhek; palacsinták; tészták;

édestészták; piták; pizzák; pattogatott kukorica; puffasztott kukorica; liszt; tésztát és rizst tartalmazó készételek;

tészta-, rizs- és kenyér alapú készételek; sós pereckék; sós rudacskák; kukoricapelyhek; önmagában fogyasztható

ízesített kukoricapelyhek; saláta dresszingek; szendvicsek; ételízesítő szószok; sörbetek; édes sütemények;

 fűszerek; ízesítő szirupok; karamell; teák; pirított sütemények; tortillák; ostyák.

 32    Energiaitalok; ízesített és nem ízesített palackozott vizek; gyümölcslevek; gyümölcsízű italok; gyümölcslé

sűrítmények; alkoholmentes italok, üdítőitalok; ásványvizek és szénsavas vizek; ízesítők szénsavas italok

 készítéséhez; Selters-vizek; gyümölcsturmixok; szódavizek; habzó vizek; sportitalok; szörpök; zöldséglevek.

 41    Szórakoztatás, úgymint online videojátékok, számítógépes játékok és online elektronikus játékok

szolgáltatása; alkalmi hozzáférés nyújtása nem letölthető videojátékokhoz, számítógépes játékokhoz, interaktív-

és elektronikus játékokhoz; igény szerinti ideiglenes hozzáférés (on-demand) szolgáltatás nem letölthető

videojátékokhoz és számítógépes játékokhoz; műsoron lévő televíziós sorozatokkal, úgymint filmdrámákkal,

akciófilmekkel, kalandfilmekkel, romantikus filmekkel, vígjátékokkal, dokumentumfilmekkel, sci-fikkel, horror-

és animációs filmekkel kapcsolatos szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató programok, úgymint

televízióprogramok készítése; szórakoztató szolgáltatások, főleg mozgóképek, videók, úgymint drámák,

akciófilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek, sci-fik, horror- és animációs filmek gyártása és

forgalmazása; szórakoztató tevékenység információk, hírek és kommentárok területén szórakoztatásra;

szórakoztató tevékenység információk, hírek és kommentárok területén szabadidős tevékenységre; szórakoztató

tevékenység multimédiás szórakoztató tartalom fejlesztésére és előállítására; weboldal készítése nem letölthető

videók és képek számára drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok, dokumentumfilmek,

sci-fik, horror- és animációs filmek vonatkozásában, globális komputer hálózaton, vezeték nélküli

kommunikációs eszközökön és hordozható eszközökön keresztül; szórakoztató tevékenység egyéb audiovizuális

televíziós programok, mint drámák, akciófilmek, kalandfilmek, romantikus filmek, vígjátékok,
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dokumentumfilmek, sci-fik, horror és animációs filmek fejlesztésére, előállítására és forgalmazására; elektronikus

kiadói szolgáltatások, úgymint szövegek és grafikai munkák kiadása online szórakoztatásra, mint sci-fik és

animációk, szövegkönyvek, kéziratok, képregény újságok, kezelési útmutatók, fotók, kommentárok és riportok

vonatkozásában; filmelőzetesek és klipek multimédiás kiadványai; élő show műsorok prezentációi; fan-klubok;

vidámparkok; tematikus szórakoztató parkok; oktató és szórakoztató szolgáltatások, úgymint szervezési, gyártási

és lebonyolítási szerződések a film, a televízió, a szerencsejáték, a technika, az animáció és a tömegkultúra

 területén szórakoztatás céljára.

 ( 111 )  228.553

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 02440

 ( 220 )  2018.08.17.

 ( 732 )  Primal Játékstúdió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PRIMAL GAME STUDIO

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; szoftverek videojátékokhoz; globális számítógépes hálózaton és vezeték nélküli

készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; elektronikus játékszoftver

videojáték-konzolokhoz; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi eszközökhöz; elektronikus

játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus

játékszoftverek; számítógépes játék lemezek; interaktív online játékszolgáltatásokat felhasználók állapotának

nyomon követésére és az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten - történő

összekötésére szolgáló számítógépes programok; globális kommunikációs hálózaton keresztül játszott

 többszereplős interaktív játékokhoz kapcsolódó számítógépes játékprogramok.

 41    Online játékszolgáltatások; kommunikációs világhálókon keresztül nyújtott játékszolgáltatások;

szórakoztatási és további oktatási céllal számítógépes hálózaton keresztül nyújtott online játékszolgáltatások;

online játékszolgáltatások nyújtása az interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése és

az online játékosoknak a megfelelő többi játékossal - minden feladatszinten - történő összekötése céljából;

interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomonkövetése és az online játékosoknak a megfelelő

többi játékossal- minden feladatszinten - történő összekötése játékok és versenyek Interneten keresztül történő

szervezése és szolgáltatása; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása viadalok, fantázia sportligák és játék

 show-k formájában; online információk nyújtása a számítógépes játékokkal történő szórakoztatás terén.

 ( 111 )  228.554

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 18 02033

 ( 220 )  2018.07.04.

 ( 732 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

érmebedobással működő készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,
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számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő

 valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  228.556

 ( 151 )  2019.07.26.

 ( 210 )  M 19 00210

 ( 220 )  2019.01.25.

 ( 732 )  Laboratory Ideas Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatkutatás számítógép

fájlokban mások számára; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból;

eladási propaganda mások számára; hirdetések levélben megrendelve; hirdetési oldalak készítése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; marketing; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag naprakész állapotba hozása; reklámanyagok kölcsönzése;

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

reklámfilmek előállítása; reklámidő bérlete távközlési médiumban; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

szerkesztése; reklámügynökségek, hirdetőügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás; számítógépes

 nyilvántartások kezelése.

 ( 111 )  228.570

 ( 151 )  2019.07.29.

 ( 210 )  M 18 02292

 ( 220 )  2018.07.30.

 ( 732 )  PURE-FUTURE Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Tea, tea alapú italok.

 ( 111 )  228.571

 ( 151 )  2019.07.29.

 ( 210 )  M 18 02570

 ( 220 )  2018.09.04.

 ( 732 )  T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  T-Ede és T-Ida

 ( 511 ) 1    Fényképészeti termékek gyártására használt vegyi anyagok; vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és
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 készítmények, természetes elemek.

 35    Bérszámfejtés; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; költségelemzés; pénzügyi

auditálás; statisztikák összeállítása; számlakivonatok összeállítása; számlázás; üzleti értékelések; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti beszámolók elkészítése; éves beszámolók készítése; könyvelés; könyvviteli és számviteli

szolgáltatások; adótanácsadás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

üzletvezetési konzultáció; telefonos marketing; telefonos rendelésfelvételi szolgáltatások; telefonszolgálat és

üzeneteket kezelő szolgáltatások; telefonos piackutatás; közvélemény-kutatás; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; árverési szolgáltatások;

parkolók üzleti menedzsmentje; reklámügynökségi szolgáltatások; marketing kampányok; hirdetésszervezés;

hirdetési és reklámszolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán;

termékbevezetési szolgáltatások; marketing tanácsadás; piackutatási és elemzési szolgáltatások; adatfeldolgozás;

adatrögzítés; munka- és munkaerő-közvetítés; színházi szereposztó ügynökség; emberi erőforrás menedzsment és

munkaerő toborzási szolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi,

promóciós és reklámozási célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; gyorsírási szolgáltatások;

hűségprogramok adminisztrációja; hirdetési hely bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetési

hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bőröndökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

nagykereskedelmi szolgáltatások műszőrmékkel kapcsolatban; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szőrmékkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; esernyőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; dohánnyal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

fali borításokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szőrmékkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és

ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati

kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; televíziós és rádiós reklámok gyártása;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; műalkotásokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; fegyverekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élő állatokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

üzemanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kenőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; erdészeti

 célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; munkaerő-kölcsönzés.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása;

lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; szálláshelyek bérbeadása; föld

adásvételéhez kapcsolódó ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületek adásvételéhez kapcsolódó

ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés; ingatlanok értékbecslése;

adósságbehajtás; alkuszi/ügynöki tevékenység; értéktárgyak értékbecslése; vagyonkezelés; holding vállalkozások

 pénzügyi igazgatása; adománygyűjtés; építési projekt pénzügyi menedzsmentje.

 37    Csővezetékek építése és karbantartása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos

berendezések zavarmentesítése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása, javítása; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;
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vízvezeték-szerelés; szennyvízcsatorna tisztítása, dugulásának elhárítása; felvonók felszerelése és javítása;

épületszigetelés; közművek építése; csatornarendszer építése; szennyvíztározó telep építése; kútfúrás, kútépítés;

tűzjelző rendszerek felszerelése, javítása, karbantartása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése, javítása;

elektromos berendezések felszerelése, javítása; építési tanácsadó szolgáltatások; védelmi és biztonsági

berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; vakolás (vakolási munkák); nyílászárók beszerelése;

tapétázás; üzletek bútorzatának beszerelése; méretre készített bútorok elhelyezése, beszerelése; bútorok szerelése;

asztalos munkák; asztalosipari munkák; belső terek takarítása; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása; tetőfedési

szolgáltatások; ácsmunkák; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; szigetelési szolgáltatások; földalatti

aknák építése; acélszerkezetek felépítése; csempézés, falazás téglával vagy zsalukővel; állványozás;

kéményépítés; ipari kemencék építése; ipari alpinista szolgáltatások; föld alatti építés; bevonatok, burkolatok

felvitele úszómedencékre; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; daruk (építőipari gépek) kölcsönzése; építési

területek szintezése; építési területek előkészítése, megtisztítása; leszerelési, bontási szolgáltatások; épületek

festése és mázolása; festés és lakkozás; külső és belső festés; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése,

karbantartása és javítása; burkolás; parkettázás; hulladékeltávolítás; szemétgyűjtés; közterületek takarítása;

úszómedencék tisztítása; járművek külső/belső takarítása; tartályok tisztítása; kártevő-mentesítés, fertőtlenítés és

rovarirtás; úttisztítás; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; épülettakarítás, épülettisztítás; gyárak,

üzemek takarítása; útépítés; aszfaltozás; ipari takarítási szolgáltatások; ablaktisztítás; kéményseprés; gépek

tisztítása; ipari kazánok, bojlerek, vízmelegítők tisztítása; kazánok tisztítása; számítógépes hardverek és

telekommunikációs berendezések üzembe helyezése, karbantartása, javítása; kommunikációs infrastruktúra

 építése; építési projektmenedzsment szolgáltatások.

 38    Telefonközpontok; telefonhívások továbbítása; automatikus telefonszolgálat; telefonos kommunikáció

biztosítása; segélyvonalakhoz és ügyfélszolgálatokhoz kapcsolódó telefonos kommunikációs szolgáltatások;

vezetékes távközlési szolgáltatások; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik

felek (felhasználók) számára; internetes audio- és videostreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és multimédia

 fájlok továbbítása.

 39    Raktár bérbeadás; hulladékgyűjtés; hulladékszállítás; újra felhasználható áruk gyűjtése, szállítása; hulladék

eltávolítás; hulladéktárolók összegyűjtése; hulladéktárolás; szárazföldi szállítás; közlekedési célokra használt

állomások működtetése; útdíjszedő állomások üzemeltetése országúton és autópályán; vasúti infrastruktúra

építése; alagutak működtetése; hidak működtetése; garázsok és parkolóhelyek bérbeadása; mentés, elszállítás,

vontatás; parkolóház szolgáltatások; szennyezett hulladék szállítása és tárolása; ipari hulladék begyűjtése;

használt olaj tárolása; szennyezett talaj szállítása; áruszállítás; teherszállítás; konténerszállítási szolgáltatások;

tehergépjárművek bérbeadása; áruk szállítása hűtött körülmények között; szállítás nehézáru szállító járművekkel;

szállítás tartálygépkocsival; gépjárművek szállítása; folyékony hulladék eltávolítása és szállítása; gyógyászati és

speciális hulladék szállítása; gépjárművek kölcsönzése, bérbeadása; járművek lízingfinanszírozása; éttermi

ételszállítás; pizza kiszállítás; betegszállítás mentőautóval; légimentő szolgáltatások; raktározás, tárolás;

szárazföldi személyszállítás, drótkötélpályás szállítás; közúti személyszállítás; személyszállítás autóbusszal;

 siklóvasúttal történő személyszállítás.

 40    Vegyi anyagok és petrolkémiai termékek feldolgozása; acélvágás, acél hőkezelése és bevonása;

fakitermelés; fafeldolgozás; veszélyes hulladékok kezelése; használt olaj feldogozása; nukleáris hulladékok

ártalmatlanítása és kezelése; vegyi hulladékok kezelése; hulladékkezelés; hulladékégetés; hulladék- és

szemétmegsemmisítés; hulladékok bedarálása; talaj-, hulladék- vagy vízkezelési szolgáltatások (a környezet

 helyreállításának szolgáltatásai); víztisztítás; vízelosztás és vízellátás.

 41    Konferenciaszervezés; feliratozás; szakoktatás, szakmai képzés; oktatás biztosítása fogyatékkal élők

számára; gépjárművezetők képzése; oktatási tanácsadási szolgáltatások; karrier információs és tanácsadási

szolgáltatások; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatás előkészítő iskolákban;

korrepetálás; szakmai felkészítő képzések biztosítása; államvizsgára felkészítő tanfolyamok; nyelvtanfolyamok

szervezése; vallásoktatás; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban; oktatási

szolgáltatások számítógépes hardverekkel és szoftverekkel kapcsolatban; játékautomaták bérbeadása; szabadidős
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létesítmények üzemeltetése; sípályák üzemeltetése; szabadidős szolgáltatások; nyilvános fürdők üzemeltetése;

klubszolgáltatások; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportesemények megszervezése, megrendezése; időmérés sporteseményeken; létesítmények

biztosítása sporteseményekhez; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; közösségi

klubok szolgáltatásai; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sporttevékenységekkel kapcsolatos

tanfolyamok; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; torna oktatás; sporttevékenységekkel kapcsolatos

edzői szolgáltatások; harcművészeti oktatás; jógaoktatás; zongoraoktatás; zeneoktatás; előadóművészeti oktatás;

művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolai művészetoktatási szolgáltatások; tánccal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; képzőművészeti oktatás; fényképészeti oktatás; filmgyártás; TV műsorok készítése;

 mozifilmek gyártása; videók gyártása; művészeti galériák szolgáltatásai; járművezetési oktatás.

 42    Anyagtesztelés; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; fizikai kutatások; gépjárművek műszaki vizsgálata;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; mechanikai kutatás; minőségellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki

tervtanulmányok készítése; vegyelemzés, kémiai analízis; ásványok vagy olajok elemzése; élelmiszerhigiéniai

konzultáció; szennyezettség vizsgálatára szolgáló mintavétel és elemzés kivitelezése; szennyezettség szintjének

megállapítására szolgáló mintavétel és elemzés kivitelezése; tanúsítás; tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; építési tervkészítés;

térképészet; vízrajzi felmérés; geológiai felmérés, előrejelzés; épülettervezés; várostervezés; építési tervkészítés;

meteorológiai előrejelzés; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; építészeti tervezés;

építészeti szolgáltatások; web hosting szolgáltatás; internetes tárhelyszolgáltatás digitális tartalom számára;

számítógép programozása vonalkódok nyomtatásához; építési projektek fejlesztése; műszaki projekttanulmányok

 készítése építési projektekhez.

 43    Hordozható épületek, építmények bérbeadása; kempingezési lehetőség biztosítása, átmeneti szállások

kiadása; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai; gyorséttermek; éttermi szolgáltatások; mobil éttermi

szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; étel

és italkészítés; ételek és italok felszolgálása; szállodai szolgáltatások; turistatáborokkal, kempingekkel

 kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása.

 44    Tájépítészeti szolgáltatások; tájtervezés; mezőgazdasági tanácsadás; erdészeti szolgáltatások; erdőgazdasági

szolgáltatások; kertészet, kertészkedés, parkosítás; törökfürdő szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szaunák

üzemeltetése; szolárium szolgáltatások; gyógyfürdő szolgáltatások; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; masszás

szolgáltatások; orvosi vizsgálatok; orvosi ellátás; orvosi szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; szülésznői

szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; látásvizsgálati szolgáltatások; hidroterápia; beszédterápia; csontkovács

szolgáltatások; homeopátiás egészségügyi kezelések; akupunktúra; orvosi laboratóriumi szolgáltatások;

 optikusi/látásvizsgálati szolgáltatások.

 45    Temetkezési szolgáltatás; krematóriumi szolgáltatások/hamvasztás; balzsamozás; fizikai biztonsági

tanácsadás; sírhelyek vagy kripták biztosítása; szellemi tulajdon használatának engedélyezése (licensz); szellemi

 tulajdonnal kapcsolatos licensz szolgáltatások.

 ( 111 )  228.572

 ( 151 )  2019.07.29.

 ( 210 )  M 18 02301

 ( 220 )  2018.07.31.

 ( 732 )  Vitalis Kft., Györköny (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, pálinkák.

 ( 111 )  228.573

 ( 151 )  2019.07.29.

 ( 210 )  M 18 02032

 ( 220 )  2018.07.04.

 ( 732 )  Magyar Vitorlás Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KÉKSZALAG

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru); műsorszórás,

műsorközvetítés; internetes közvetítés; sportversenyek nyilvánossághoz közvetítése interneten, televízión vagy

 más kommunikációs csatornán.

 ( 111 )  228.575

 ( 151 )  2019.07.29.

 ( 210 )  M 18 02836

 ( 220 )  2018.10.01.

 ( 732 )  Net Média Kiadó és Internet Tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Eladási propaganda (mások számára), gazdasági előrejelzések, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak

készítése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, információknak számítógépes adatbázisokba

való szerkesztése, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

piackutatás, reklámozás, segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás

üzletvezetéshez, szakmai konzultációk üzleti ügyekben; szakvéleményadás gazdasági ügyekben, számítógépes

nyilvántartások kezelése, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, üzleti információk, üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás, üzletvezetési konzultáció.

 36    Alkuszi, ügynöki tevékenység, bankügyletek, faktorálási szolgáltatások, finanszírozási szolgáltatások,

hitelirodák, hitelkártya szolgáltatások, jelzálog-hitelezés, kölcsön (finanszírozás), kölcsönös támogatási alapok

szolgáltatásai, követelésbehajtási ügynökségek, óvadék, kezesség, pénzalapok elektronikus átutalása, pénzügyi

elemzések, pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek, ingatlan), pénzügyi információk nyújtása, pénzügyi
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tanácsadás, részletfizetési hitelnyújtás, széfletét szolgáltatások, takarékpénztárak, telebank szolgáltatások,

terhelőkártya-szolgáltatások, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tőzsdei árfolyamjegyzés, tőzsdeügynöki

 tevékenység, tulajdonfenntartásos részletvétel hitelezése.

 38    Elektronikus levelezés (e-mail), hírügynökségek, üzenetek és képek szolgáltatása számítógépek

 segítségével.

 41    Elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és

lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető

elektronikus publikációk (nem letölthetők), show műsorok, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok

rendezése, vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás, versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás).

 ( 111 )  228.577

 ( 151 )  2019.07.29.

 ( 210 )  M 18 01757

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 541 )  DATWAY

 ( 511 )   41    Táncos rendezvény szervezése.

 ( 111 )  228.578

 ( 151 )  2019.07.29.

 ( 210 )  M 18 02971

 ( 220 )  2018.10.12.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

  

( 546 )

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

 ( 111 )  228.581

 ( 151 )  2019.08.05.

 ( 210 )  M 17 00512

 ( 220 )  2017.02.15.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.
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  38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.584

 ( 151 )  2019.08.02.

 ( 210 )  M 18 00558

 ( 220 )  2018.02.21.

 ( 732 )  Szkaliczki és Társai Műanyagfeldolgozó Kft., Orosháza (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Vákuum- és hőformázással, hőre lágyuló műanyagból készült tároló és csomagoló eszközök; logisztikai

 tálcák; gépburkolati elemek; elválasztó elemek.

  42    Ipari formatervezés.

 ( 111 )  228.588

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 18 03327

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  Budapesti 222. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  Rendszeralkotás... a gondolataimból alkotok teremtést...

 ( 511 )   45    Jogi dokumentumok elkészítése.

 ( 111 )  228.589

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 18 02649

 ( 220 )  2018.09.11.

 ( 732 )  Malen Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  SZUPER BÚVÁR

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

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

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

 ( 111 )  228.590

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 19 00270

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Bábel Sajt Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  SAPHIR

 ( 511 )   29    Sajtok; tejtermékek.

 ( 111 )  228.593

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 19 00268

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Wen Jun Ying, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  228.594

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 19 00266

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  Kőszegi Eszter, Kistarcsa (HU)

 Pőcze Gergely, Kistarcsa (HU)

 ( 541 )  PINK STAR NAILS

 ( 511 ) 3    Körömzselé; körömgél; körömlakkok; körömreszelők; köröm csillám; körömolaj; körömlakk alapozók;

körömlakk készítmények; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömágybőr-eltávolítók;

körömszínező por; körömlakkok kozmetikai célokra; kozmetikai körömszárító készítmények; körömalapozók

[kozmetikai cikkek]; köröm alapozó lakkok, rétegek [kozmetikai]; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat];

 épített köröm tipek formázására szolgáló por, porcelánpor; műköröm tipek.

 ( 111 )  228.595

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 19 00262

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  RÜK Repülőtéri Üzemanyag Kiszolgáló Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth 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.

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.596

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 19 00261

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  CHANEL, Neuilly-Sur-Seine (FR)

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

 ( 541 )  LE VOLUME REVOLUTION DE CHANEL

 ( 511 )  3    Szappanok, illatszer-készítmények, illóolajok, hajápoló folyadékok, fogkrémek.

 ( 111 )  228.597

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 19 00141

 ( 220 )  2019.01.18.

 ( 732 )  Szegedi Sport és Fürdők Kft., Szeged (HU)
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( 546 )

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

 ( 111 )  228.598

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 19 00140

 ( 220 )  2019.01.18.

 ( 732 )  Garamváriné Csanálosi Andrea, Hosszúhetény (HU)

 ( 740 )  Bálint Tamás, Pécs

  

( 546 )

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

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

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  228.599

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 19 00131

 ( 220 )  2019.01.17.

 ( 732 )  Auchan Magyarország Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Benzin.

 ( 111 )  228.600

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 18 03735

 ( 220 )  2018.12.15.

 ( 732 )  Szabó Ágnes, Kaposvár (HU)

 Nagy Zoltán, Kaposvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Gyermekkönyvek; könyvek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gyermekek számára készült

 foglalkoztató füzetek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].
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 21    Bögrék; korsók; porcelán bögrék; cserép bögrék; csészék; csészék és bögrék; porcelánból készült bögrék;

kerámiaanyagokból készült bögrék; bögrék, nem nemesfémből; műanyag bögrék; poharak, ivóedények,

 bárcikkek.

 41    Videók gyártása; filmek és videófilmek gyártása; videós szórakoztató szolgáltatások; oktatási célú hang- és

 videófelvételek készítése; audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés.

 ( 111 )  228.601

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 18 03734

 ( 220 )  2018.12.15.

 ( 732 )  Somodi Szilvia, Dunakeszi (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő paszták; fogfehérítő krémek; fogfehérítő zselék;

 fogfehérítő készítményekkel átitatott fogfehérítő szalagok [kozmetikumok].

  35    Fogfehérítő készítmények kis - és nagykereskedelme.

 ( 111 )  228.602

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 18 03733

 ( 220 )  2018.12.15.

 ( 732 )  dr. Erdélyi-Burgmann Bernadett, Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Mesekönyvek; mesekönyvek gyermekeknek; gyermekkönyv; munkafüzet; feladatokat tartalmazó

munkafüzetek; évkönyv; évkönyvek (nyomtatott kiadványok); naplók, naptárak; poszter; poszterkönyvek;

posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; papírból készült poszterek; képeslapok, levelezőlapok;

 képeslapok, üdvözlőkártyák különböző alkalmakra; könyvjelzők.

  28    Társasjátékok; kártyajátékok; játékbabák.

 35    Ajándéktárgyak kiskereskedelme; bögrék kiskereskedelme; felsőruházati cikkek, sapkák kiskereskedelme;

kulacsok, poharak, kiegészítők, uzsonnás táskák, termoszok, uzsonnás dobozok, tányérok, evőeszközök

 kiskereskedelme; textil kistáska kiskereskedelme; táskák kiskereskedelme.

 ( 111 )  228.603

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 18 03731

 ( 220 )  2018.12.15.

 ( 732 )  Tóth Ádám Mihály, Isaszeg (HU)

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

 ( 511 ) 9    Dokkoló állomások mobiltelefonokhoz; dokkoló állomások mobiltelefonokhoz fából; telefontokok;

 telefontokok fából.

 14    Kulcstartók nem fémből; kulcstartók fából; ékszerek nem nemesfémből; ékszerek nem fémből; karkötők

 nem fémből; karkötők fából; karkötők, karperecek; nyakláncok; nyakláncok fából.

 18    Pénztárcák, erszények; pénztárcák, erszények fából; nemesfém pénztárcák, erszények; fém pénztárcák,

erszények; pénztárcák kártyatartó rekesszel; multifunkciós erszények, pénztárcák; pénztárcák/erszények (nem

 nemesfémből készült).

 ( 111 )  228.604

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 18 03328

 ( 220 )  2018.11.10.

 ( 732 )  Katóné Szántó Márta, Enying (HU)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )   28    Fejlesztőkártyák.

 ( 111 )  228.605

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 18 03322

 ( 220 )  2018.11.09.

 ( 732 )  Tokyo Solar Hungary Kft., Újlengyel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Napelemek villamosenergia termeléshez, fűtéshez; indikátorok, vákuumcsöves napkollektorok.

  11    Napkollektorok-fűtéshez, infravörös fűtőtestek/panelek, légkondicionálók, termosztátok.

 ( 111 )  228.608

 ( 151 )  2019.08.09.

 ( 210 )  M 18 03310

 ( 220 )  2018.11.09.

 ( 732 )  Szabó Szilvia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető könyvek, oktatókönyvek, gyermekfoglalkoztató könyvek,
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fejlesztőfüzetek, gyakorlófüzetek, szórakoztató kiadványok; letölthető audiovizuális tartalmak; letölthető filmek,

rajzfilmek, oktatófilmek; filmek, oktatófilmek, játékfilmek, videofilmek, animációs filmek; műsoros CD-k;

 műsoros DVD-k; számítógépprogramok [szoftver].

 16    Könyvek, szakkönyvek, tankönyvek, oktatókönyvek, gyermekkönyvek; könyvsorozatok, fejlesztő,

ismeretterjesztő könyvsorozatok; fejlesztő kiadványok, logopédiai szakkönyvek, grafomotoros fejlesztő könyvek;

gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek, munkafüzetek; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); kártyák, oktatókártyák, fejlesztőkártyák; füzetek, rajzfüzetek; levélpapír, borítékok, jegyzetfüzetek,

 jegyzettömbök, naplók, naptárak, üdvözlőlapok; könyvborítók, könyvjelzők; díszcsomagoló-papír.

 41    Nevelés; szakmai képzés; kulturális tevékenységek; szórakoztatás; könyvkiadás, tankönyvkiadás,

szakkönyvkiadás, folyóirat-kiadás; kulturális, oktatási, képzési, szabadidős és szórakoztató rendezvények

szervezése és lebonyolítása; nem letölthető oktatási, fejlesztési, foglalkoztatási tartalmak ideiglenes használatának

biztosítása; nem letölthető audiovizuális tartalmak biztosítása interaktív weboldal segítségével; színpadi

előadások; elektronikus kiadói szolgáltatások, elektronikus könyvek, hangoskönyvek, folyóiratok publikálása;

 könyvtári szolgáltatások, könyvkölcsönzés; online könyvtári szolgáltatások; televíziós, rádiós műsorok készítése.

 ( 111 )  228.611

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00439

 ( 220 )  2019.02.13.

 ( 732 )  MOBIL Kenőanyag Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Kenőolaj gépjárműmotorokhoz; kenőolajok, amelyek hidraulikaolajok.

 ( 111 )  228.612

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00267

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  Klement-Simon Krisztina 50%, Sződliget (HU)

 Nagy Adrienn 50%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kustos Petra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások.

 ( 111 )  228.613

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00263

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  Czeglédi Tamás, Csengőd (HU)

 ( 740 )  Dr. Tömör Gábor, Kiskőrös

 ( 541 )  NATARA
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 ( 511 )  33    Alkoholos borok; alacsony alkoholtartalmú bor; asztali borok; desszertborok; édes borok; fehérbor; habzó

szőlőbor; habzóbor, pezsgő; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok;

 szőlőbor; természetes habzóborok; vörösbor; eredet-megjelöléssel védett borok; borok.

 ( 111 )  228.614

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00260

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  CowboyTánc Produkció Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó

ünnepségek szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; előadások szervezése; éves oktatási konferencia

szervezése; képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók

szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése;

kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási vagy

szórakoztatási célú versenyek szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs, szabadidős

versenyek rendezése; rekreációs célú konferenciák szervezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;

sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatási célú vetélkedők,

versenyek szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú kiállítások

lebonyolítása; szórakoztató versenyek szervezése; szórakoztató vetélkedők szervezése; találkozók szervezése és

lebonyolítása; táncversenyek szervezése; teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és

díjkiosztók rendezése; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás

vagy szórakoztatás]; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése; vetélkedők lebonyolítása;

workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; felnőttoktatási szolgáltatások; formában tartó

sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; képzési célú fesztiválok rendezése; képzéssel

kapcsolatos konferenciák rendezése; oktatás és képzés biztosítása; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú

bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú

fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási események szervezése; szabadidős és képzési

szolgáltatások; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánciskolák; táncoktatás biztosítása; táncoktatás

 felnőtteknek; táncoktatás gyerekeknek; táncoktatás nyújtása; tanfolyamok, képzések szervezése.

 ( 111 )  228.615

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00139

 ( 220 )  2019.01.18.

 ( 732 )  Kukuják Edit, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs, Budapest

 ( 541 )  La Gardenia

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kiskereskedelmi tevékenység virág és dísznövény

kereskedelem vonatkozásában; nagykereskedelmi tevékenység virág és dísznövény kereskedelem

 vonatkozásában.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.
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 ( 111 )  228.616

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00136

 ( 220 )  2019.01.17.

 ( 732 )  Gyurkóné Nagy Ágnes, Békéscsaba (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyteák; kenőcsök gyógyszerészeti használatra.

  33    Alkoholos kivonatok.

 ( 111 )  228.617

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00135

 ( 220 )  2019.01.17.

 ( 732 )  Török Tamás Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények;

élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és fűszerek; pizza;

 pizzaszószok; pizzaalapok; pizzatészták; salátaöntetek.

  39    Pizza kiszállítás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  228.618

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 18 03872

 ( 220 )  2018.12.28.

 ( 732 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek.

  32    Tejalapú és tejet tartalmazó italok, tejsavó alapú italok.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, kiskereskedelmi

 tevékenység a 29. és 32. áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  228.619

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 18 03871

 ( 220 )  2018.12.28.

 ( 732 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa ÜGyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; tej és tejtermékek, sajtok; tofu, tofus

 pogácsák, yuba (tofu bőr); szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójapogácsák; szójatej.

  32    Szójabab krém; szójaliszt; szójaszósz; szójaalapú italok, nem tejpótlók.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák, kiskereskedelmi

 tevékenység a 29. és 32. áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  228.620

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 18 03743

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  Austrotherm Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  Tervezz velünk egy életre. Vagy kettőre!

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

 ( 111 )  228.622

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 18 03716

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

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

 ( 541 )  BOJTÁR

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; sajtok.

  32    Tejalapú és tejet tartalmazó italok, tejsavó alapú italok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák, kiskereskedelmi

 tevékenység a 29. és 32. áruosztályba sorolt termékekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  228.624

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 18 03860

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  XENIA FRANCHISING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Pongrácz & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi

 szolgáltatás).

 ( 111 )  228.625

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 18 03865

 ( 220 )  2018.12.27.
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 ( 732 )  Presser Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, nyomdaipari termékek, könyvkötészeti anyagok,

 fényképek.

  41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  228.627

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 18 03586

 ( 220 )  2018.12.01.

 ( 732 )  Oroszvári Péter, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.628

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00275

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Berecz Attila 10%, Miskolc (HU)

 Tóth Zoltán András 50%, Budapest (HU)

 Csikós István 10%, Miskolc (HU)

 dr. Faitli József 10%, Miskolc (HU)

 Lutián Endre Máté 10%, Miskolc (HU)

 dr. Poncsák Csaba 10%, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Barzó Tímea, Miskolc

 ( 541 )  JamR - Kék és Narancssárga Emlékkoncert

 ( 511 ) 9    Hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hangreprodukáló készülékek;

hangrögzítő; hangfelvevő készülékek; elektronikus kotta (letölthető); audio keverők; audiovizuális tanítási

eszközök; audiovizuális vevőkészülékek; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók;

 interkommunikációs berendezések; letölhető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2).

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás); elektronikus

 levelezés (e-mail); hangposta szolgáltatások; közösségi hálózatok fórumai; rádióadás; rádiós kommunikáció.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; dalírás; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; elektronikus

kiadványszerkesztés; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; hangfelvételek kölcsönzése;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek; koncertek szervezése és lebonyolítása; jegyirodai

szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); mikrofilmezés; művészeti
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alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;

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

videorögzítés; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi

 szolgáltatások eseményekhez; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  228.629

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00278

 ( 220 )  2019.01.31.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás, fuvarozás, fuvarközvetítés, utazásszervezés, szállítójármű kölcsönzés, személy és egyéb

 fuvarközvetítés.

 ( 111 )  228.630

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00282

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Horváth Eszter, Rácalmás (HU)

 ( 740 )  Dr. Provics-Dobó Ildikó, Szeged

 ( 541 )  Muse de la Mer

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  228.631

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00283

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Horváth Eszter, Rácalmás (HU)

 ( 740 )  Dr. Provics-Dobó Ildikó, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  228.632

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00284

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Kovács Dávid, Hidegség (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés;

szerverek adminisztrálása; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek

tervezése és fejlesztése; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes adatelemzési szolgáltatások;

számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; levelezőkiszolgálók felügyelete; információtechnológiai [it]

konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; információtechnológiai [it] biztonság, védelem és

helyreállítás; információtechnológiai [it] tanácsadási szolgáltatások; informatikai konzultációs szolgáltatások;

információtechnológiai szaktanácsadás; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás;

számítógépes adatbázisok tervezése; szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése; információtechnológiai

 támogató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tesztelése; számítástechnikai tanácsadás.
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 ( 111 )  228.633

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00455

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály és dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 541 )  LAY'S HOZD AZ ÍZT

 ( 511 )   29    Burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonyachipsek; burgonyaszirmok.

 ( 111 )  228.634

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00458

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Hozleiter Fanni, Siófok (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa, Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CukCuk

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 35    Ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos online

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  228.635

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 19 00536

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  MAXIMA HEALTHCARE LTD., Haywards Heath (GB)

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ERAZABAN

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású ajakápoló, az ajak kiszáradása elleni és ajakhidratáló készítmények; nem gyógyhatású

 kozmetikai szerek az ajkakra; nem gyógyhatású napszűrő készítmények az ajkakra.

5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények és anyagok; megelőző és terápiás készítmények ajakherpesz

kezelésére; vírusok elleni készítmények ajakherpeszre és lázhólyagok ellen; gyógyhatású ajakápoló, az ajak

kiszáradása elleni és ajakhidratáló készítmények; gyógyszeres kozmetikai szerek az ajkakra; gyógyszeres

 napszűrő készítmények az ajkakra.

 44    Orvosi készítményekkel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi problémákkal kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; orvosi jelentések összeállítása; orvosi és pszichológiai tanácsadás betegségek társadalmi

kezelésével kapcsolatban; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez és kezeléséhez;

orvosi információk nyújtása; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és

 konzultáció.

 ( 111 )  228.636

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 18 03730

 ( 220 )  2018.12.15.

 ( 732 )  Sömjén Krisztina, Zirc (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Személyi edzői szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; sport- és fitneszszolgáltatások;

 oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása;

fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok

kidolgozása; foglalkozás terápia és rehabilitáció; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; masszázs

szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; elektroterápiás szolgáltatások

 fizikoterápiához; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások; gyógyászati tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  228.637

 ( 151 )  2019.08.10.

 ( 210 )  M 18 03864

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  Surginvest Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  KOCH Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kutatási és fejlesztési

 szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások.

  43    Átmeneti szállások kiadása; panziók; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek].

 44    Közfürdők higiéniai célokra; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi

szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; otthonok lábadozók

utókezelésére (1); otthonok lábadozók utókezelésére (2); plasztikai sebészet; pszichológus [szolgáltatások];

szanatóriumok; szauna szolgáltatások; szépségszalonok; szolárium szolgáltatások; távgyógyászati szolgáltatások;

terápiás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási

szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi

berendezések kölcsönzése; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; hajbeültetés;

humán szövetbank-szolgáltatások; in vitro megtermékenyítési szolgáltatások; kábítószerfüggő betegek

 rehabilitációja; kiropraktika; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak.

 ( 111 )  228.640

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03821

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Bliss Europe Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; sörök pukkanó bogyóval; sörök pukkanó bogyóval pohárban; sörök pukkanó bogyóval lezárt

pohárban; söralapú koktélok; söralapú koktélok pohárban; söralapú koktélok lezárt pohárban; söralapú koktélok

pukkanó bogyóval; söralapú koktélok pukkanó bogyóval lezárt pohárban; alkoholmentes borok; alkoholmentes

likőrök; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat

tartalmazó alkoholmentes italok fóliával lezárt pohárban; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes

koktélkeverékek; alkoholmentes koktélok; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholmentes

koktélok fóliával lezárt pohárban; alkoholmentes koktélalapok; alkoholmentes gyümölcskoktélok;

gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó nem alkoholos italok pohárban; gyümölcssziruppal töltött
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 pukkanó bogyókat tartalmazó nem alkoholos koktélok pohárban.

 33    Pálinka; pálinka pukkanó bogyóval; pálinka pukkanó bogyóval pohárban; pálinka pukkanó bogyóval lezárt

pohárban; pálinka koktélok; pálinka koktélok pohárban; pálinka koktélok lezárt pohárban; pálinka koktélok

pukkanó bogyóval; pálinka koktélok pukkanó bogyóval pohárban; pálinka koktélok pukkanó bogyóval lezárt

pohárban; alkoholos italok gyümölcsből; gyümölcstartalmú alkoholos italok; alkoholos gyümölcskoktél italok;

gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; borból és gyümölcsléből készült

alkoholos italok; készítmények alkoholos italok készítéséhez; koktélok; alkoholtartalmú koktélkeverékek;

elkészített alkoholos koktélok; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholos italok fóliával

lezárt pohárban; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholos koktélok fóliával lezárt

pohárban; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholos italok lezárt pohárban;

gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat tartalmazó alkoholos koktélok lezárt pohárban; gyümölcssziruppal

töltött pukkanó bogyókat tartalmazó nem alkoholos italok pohárban; gyümölcssziruppal töltött pukkanó bogyókat

 tartalmazó nem alkoholos koktélok pohárban.

 35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes koktélokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

alkoholmentes koktélokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholos italokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholos italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholos

koktélokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholos koktélokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.641

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03818

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Paterson Katalin, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

 vagy állatok részére; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal.

 ( 111 )  228.642

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03816

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Ruha Star Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  BP SKÁLA

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

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

tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék (az osztály
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 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.643

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03819

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Monos István, Bicske (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel- ital házhoz szállítás.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  228.645

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03817

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Ruha Star Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.646

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03812

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nádudvar (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és
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feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  228.647

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03811

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Lakatos-Tóth Olivér, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CRV Create Your View

 ( 511 )  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból (az osztály

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  228.648

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03813

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  NAGISZ Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nádudvar (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  228.649

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03688

 ( 220 )  2018.12.12.

 ( 732 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Piricarb

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyitermékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

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

 ( 111 )  228.650

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03687

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  First Coffee Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyepes Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vicino

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.651

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03684

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  KONELI-Konstruktív Életvezetés Iskolája Alapítvány, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Kiadványok; könyvek; tankönyvek.

  41    Oktatás; nevelés; óvodák, iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  228.652

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03678

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  Seiferling Michael Bernhard, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Szenthe Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Motorsporttal kapcsolatos járművek; motorsporttal kapcsolatos szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési
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 eszközök.

 35    Motorsporttal kapcsolatos reklámozás; motorsporttal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; motorsporttal

 kapcsolatos kereskedelmi adminisztráció; motorsporttal kapcsolatos irodai munka.

 36    Motorsporttal kapcsolatos biztosítás; motorsporttal kapcsolatos pénzügyi ügyletek; motorsporttal

 kapcsolatos valutaügyletek.

 ( 111 )  228.654

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03389

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Imre Ferenc Attila, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Anyaggyártó és feldolgozó gépek; gépek és gépi eszközök az anyagok kezelésére és gyártási tevékenységére;

vágó-, fúró-, csiszoló-, élező- és felületkezelő gépek és berendezések; légtisztítók (légszűrők) motorokhoz;

üzemanyag-befecskendezők belső égésű motorokhoz; motorszűrők; motorok, hajtóművek és gépalkatrészek,

 valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez.

 37    Motorok és hajtógépek karbantartása, szervizelése, beállítása és javítása; gépjárművek és az azokhoz tartozó

motorok javítása és karbantartása; járművek javítása, karbantartása és üzemanyaggal való feltöltése; gépjárművek

 motorjainak javítása és karbantartása.

 ( 111 )  228.655

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03125

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Euro 360 International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.656

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 03122

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Euro 360 International Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  herBar
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 ( 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].

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  228.657

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00388

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  DYMOL Vegyi, Ipari és Szolgáltató Kft., Kistarcsa (HU)

 ( 740 )  Rosonczy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  228.658

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00382

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Vitifruct Kft., Demecser (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; kocsonyák, dzsemek, kompótok,

 gyümölcs- és zöldségkrémek.

  31    Friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények.

 ( 111 )  228.659

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00381

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Szücs Rita Júlia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;
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 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás

szolgáltatások; foglalkozás terápia és rehabilitáció; beszéd- és hallásterápia; hallásvizsgálatokkal kapcsolatos

 tanácsadás; egészségfelmérési vizsgálatok; audiológiai szolgáltatások; audiológiai vizsgálatok végzése.

 ( 111 )  228.660

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00386

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   43    Ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

  44    Gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  228.661

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00385

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Cake World Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; online-, kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; szórakoztató rendezvények

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  228.662

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00632

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Hydro Spirit Kft., Zalaszentmihály (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Vegyi összetételek vízkezeléshez.

 11    Egészségügyi készülékek, vízellátó és közegészségügyi berendezések; víztisztító, sótlanító és szabályozó

 berendezések.

 40    Levegő és víz szabályozás és tisztítás; vízkezelés; vízkezelési szolgáltatások; vízkezelés és víztisztítás;

 vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások; tesztelés, hitelesítés és minőség-ellenőrzés; vízellátó

 berendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  228.663

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00384

 ( 220 )  2019.02.08.
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 ( 732 )  Easycomplex Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára, folyékony étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  228.664

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00219

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  N.V. Nutricia, Zoetermeer (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROTISON

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek

és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek számára; különleges orvosi célú élelmiszerek az

alultápláltsággal kapcsolatos betegség diétás kezeléséhez; a felsoroltak közül minden, kivéve az ízületi vagy

reumatikus betegségek vagy rendellenességek megelőzésére, kezelésére vagy palliatív kezelésére szolgáló

 gyógyszerek; a fent felsoroltak a sporttáplálékok kivételével.

 ( 111 )  228.665

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00221

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  Dr. Juhász Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  NÉGUS

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények, péksütemények.

 ( 111 )  228.666

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00205

 ( 220 )  2019.01.24.

 ( 732 )  Arshcharan Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Kalászi András, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.667

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00206

 ( 220 )  2019.01.24.

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

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

 ( 511 )  29    Szárnyas hús; baromfi; húskészítmények; felvágottak; sonka; virsli; csomagolt hústermékek; fagyasztott

hústermékek; főtt húsételek; teljesen vagy lényegében szárnyas húsból készült készételek, hamburgerek,

 húspogácsák.

 ( 111 )  228.668

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00217

 ( 220 )  2019.01.25.

 ( 732 )  Metzger Alexandra, Szentendre (HU)

 ( 541 )  OptiVidual

 ( 511 )   41    Szemvizsgálattal kapcsolatos képzés, oktatás.

  44    Szemészeti szűrési szolgáltatások, optometriai szolgáltatások; optikai szolgáltatások.

 ( 111 )  228.669

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00212

 ( 220 )  2019.01.25.

 ( 732 )  Csesznek Községi Önkormányzat, Csesznek (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális rendezvények szervezése, szórakoztatás.

 ( 111 )  228.670

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00207

 ( 220 )  2019.01.24.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Szárnyas hús; baromfi; húskészítmények; felvágottak; sonka; virsli; csomagolt hústermékek; fagyasztott

hústermékek; főtt húsételek; teljesen vagy lényegében szárnyas húsból készült készételek, hamburgerek,

 húspogácsák.

 ( 111 )  228.671

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00209
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 ( 220 )  2019.01.24.

 ( 732 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 )  VASLADY

 ( 511 )  30    Csokoládéféleségek; csokoládétermékek, táblás csokoládétermékek, édességek, kekszek, ostyák, cukorkák,

 parányok.

 ( 111 )  228.672

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00086

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MIDANXIL

 ( 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.

 ( 111 )  228.673

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00083

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Kis Bt., Zebegény (HU)

 ( 541 )  Natura Hill

 ( 511 )   42    Szállodák, hotelek tervezése.

 43    Vendéglátás; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátás

 szervezése születésnapi bulik számára; hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek.

 ( 111 )  228.674

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 19 00087

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MEMORIL MITE

 ( 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.

 ( 111 )  228.677

 ( 151 )  2019.08.16.

 ( 210 )  M 18 02300

 ( 220 )  2018.07.31.

 ( 732 )  Nyári Fruzsina, Budapest (HU)

 Nyári Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása, baba- és gyerekkocsik értékesítése és bérbeadása, gyerekkerékpárok és

rollerek értékesítése és bérbeadása, baba- és gyerek-autóülések értékesítése és bérbeadása, baba és gyerek

utazásához és egyéb gyerekprogramokhoz szükséges tárgyak, valamint babaágyak, pelenkák, fertőtlenítőkendők,

tisztító kendők és ezek egységcsomagjainak értékesítése, baba, kisgyerekek és 3-6 éves gyerekek utaztatásával

összefüggő kiegészítő szolgáltatások értékesítése; franchise rendszer működtetése babák, kisgyerekek és 3-6 éves

gyerekek számára és ezzel összefüggő kiegészítő szolgáltatások, online értékesítések, reklám- és marketing

 tevékenységek.

 39    Baba- és gyerekkocsik, kerékpárok, rollerek, autóülések, babaágyak és ezen termékekhez kapcsolódó

kiegészítők és alkatrészek szállítása, csomagolása és raktározása babák, kisgyerekek és 3-6 éves gyerekek

 számára; utazásszervezés.

 41    Szórakoztató-, sport- és kulturális programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása babák,

 kisgyerekek, 3-6 éves gyerekek és családok, valamint egyéb közösségek számára.

 ( 111 )  228.678

 ( 151 )  2019.08.21.

 ( 210 )  M 18 03822

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Oroszki Tamás, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Masszázsmedence berendezések; szerelvények masszázsmedencékhez; fürdőszobai berendezések.

 35    Masszázsmedence berendezések kis- és nagykereskedelme; szerelvények masszázsmedencékhez kis- és

 nagykereskedelme; fürdőszobai berendezések kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  228.679

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 18 01521

 ( 220 )  2018.05.17.

 ( 732 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

 PolgárBor Termelő és Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    A Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 111 )  228.680

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 18 01520

 ( 220 )  2018.05.17.

 ( 732 )  Bognár-Vin Kft., Akasztó (HU)

 PolgárBor Termelő és Kereskedelmi Kft., Villány (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    A Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő bor.

 ( 111 )  228.681

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00147

 ( 220 )  2019.01.18.

 ( 732 )  Geske André, Lübbecke (DE)

 ( 740 )  Katona és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Vibrátorok mint felnőtt szexuális segédeszközök; elektromos masszázsberendezések; masszázskészülékek

 személyes használatra.

 35    Az erotika területéhez tartozó termékek kiskereskedelme; az erotika területéhez tartozó termékekre

vonatkozó csomagküldési szolgáltatás; az erotika területéhez tartozó termékek online kereskedelme; az erotika

területéhez tartozó termékek nagykereskedelme; az erotika területéhez tartozó termékekre vonatkozó

nagykereskedelmi csomagküldési szolgáltatás; az erotika területéhez tartozó termékek online nagykereskedelme;

vibrátorok mint felnőtt szexuális segédeszközökre, elektromos masszázsberendezésekre és személyes használatra

szóló masszázskészülékekre vonatkozó kiskereskedelem, nagykereskedelem, csomagküldési szolgáltatás, online

 kereskedelem; szexuális segédeszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  228.682

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00164

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Téttel teljes az élmény

 ( 511 ) 9    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.

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

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

 oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

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

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

 ( 111 )  228.683

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00150

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  Zhang Wensheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.684

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00165

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  VECTRA-LINE Plus Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; irodai kellékek; palatáblák (íráshoz); rajztáblák; tanítási és oktatási

 anyagok (kivéve készülékek, berendezések).

 ( 111 )  228.685

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00152

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  228.686

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00012

 ( 220 )  2019.01.04.

 ( 732 )  Szidor László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai,

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

berendezések vasúti közlekedéshez, elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy az ellátás vagy felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok,

képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök;

rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák, világító vagy mechanikus jelzőpanelek, tűzoltó

 készülékek.

 37    Betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és

javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműjavítás

[üzemzavar]; javítási információk; konzultáció konstrukciókról; számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

 karbantartás és javítás]; telefonok üzembe helyezése és javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása.
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 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás; dokumentumok digitalizálása [szkennelés], elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; gépjárművek műszaki

vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság]; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete;

honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; kihelyezett szolgáltatók az

információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki

munkával kapcsolatos mérések, földmérés; minőség-ellenőrzés; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok

készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szakszövegek írása;

számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása

weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal

kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése,

kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosságlopás felderítése érdekében; szerver hosting,

szerver bérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; tudományos és technológiai kutatás

 szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás.

 ( 111 )  228.687

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00151

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  Balatonboglári Borgazdasági Zrt., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  228.688

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00148

 ( 220 )  2019.01.18.

 ( 732 )  Geske André, Lübbecke (DE)

 ( 740 )  Katona és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  10    Vibrátorok mint felnőtt szexuális segédeszközök; elektromos masszázsberendezések; masszázskészülékek

 személyes használatra.

 ( 111 )  228.689

 ( 151 )  2019.08.22.
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 ( 210 )  M 19 00161

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  KINEKO Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Járművek kis- és nagykereskedelme; gépkocsik adás-vétele; gépkocsik eladásra történő meghirdetése;

 gépkocsik bemutatása kommunikációs médiában, kereskedelmi célokból.

  39    Gépkocsi kölcsönzés, gépkocsi lízing.

 ( 111 )  228.690

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 19 00032

 ( 220 )  2019.01.08.

 ( 732 )  Vipcast Media Bt., Gárdony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

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

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

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

rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs

eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció biztosítása; távkonferencia

szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési

útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások; telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes

hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek

és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

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

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; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy
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oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; 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; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

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

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; radiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  228.691

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00030

 ( 220 )  2019.01.08.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  228.692

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 18 03752

 ( 220 )  2018.12.17.

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

  ( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.693

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 18 03336

 ( 220 )  2018.11.10.

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zrt., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Szatmár eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  228.694

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 18 03751

 ( 220 )  2018.12.17.

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

 ( 541 )  SITADIAB

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.696

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03759

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  Silver Hotel Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagyházi Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Silver Hotel Budapest

 ( 511 )   43    Szállás biztosítása.

 ( 111 )  228.698

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00144

 ( 220 )  2019.01.18.

 ( 732 )  Codecool Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Angelika, Budapest

 ( 541 )  Codecool

 ( 511 )   35    Munkaerő kölcsönzés; munkaerő-közvetítés.

  41    Informatikai oktatás; know-how átadása (képzés).

 ( 111 )  228.699

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00322

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  Vital Base Hungary Kft., Ganna (HU)
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 ( 541 )  Vital Base

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  228.700

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00308

 ( 220 )  2019.02.03.

 ( 732 )  Panita Kft., Harkány (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Agyag virágcserepek; cserép virágtartók; díszcserepek; kaspó alátétek; porcelán díszcserepek; porcelán

virágtartók; tálak virágdekorációhoz; tartók virágoknak; virágállványok [virágok elrendezésére]; virágcserép

alátétek; virágcserepek; virágcserép tartók; virágcserepek porcelánból; virágládák ablakba; virágtálak;

 virágvázák; műanyag virágcserepek.

 35    Kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

 kertművelési termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  228.701

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00320

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  JászGép Automatic Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Dr. Győri János, Jászberény

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír szívószál; papír pohár; papírpohár papír tető; papírtölcsérek; papírzacskók; papír- vagy

kartondobozok; papír zacskók és zsákok készítéséhez; papírszalagok; papírzacskók csomagoláshoz;

papírdekorációk élelmiszerekhez; kartoncsövek, papírlemez csövek; fapép karton [papíráru]; papír tányéralátétek;

papír alátétek; papír feliratok, zászlók; papíralátétek ivópoharakhoz; papírból készült poháralátétek; papír

törlőkendők; papírból készült zászlók; papírtörlők; papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölközők; papír-írószer

áruk; papíráruk; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből;

 csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; előkék papírból; egészségügyi papír, wc-papír.

 ( 111 )  228.702

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 19 00158

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  Csikós András, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nevelő Ágnes Ilona, Debrecen

 ( 541 )  IMODIFA

 ( 511 )  19    Ablaküveg, a járműablakok kivételével; ablaküveg építési célokra; agglomerált parafa építkezéshez;

ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; alakításra alkalmas fa; armatúrák,

tartóvázak nem fémből, építési célra; állványzat; árbocok, nem fémből; balusztrádok, nem fémből; bevonatok
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[építőanyagok]; biztonsági üveg; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből;

csatornafedők, nem fémből; csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; deszkák fából,

építéshez; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; dongafák; dúcok, támfák, nem fémből;

elágazócsövek, ágcsövek, nem fémből; elektromos vezetékeket tartó oszlopok, nem fémből; előregyártott

emelvények, nem fémből; előtetők, nem fémből; emlékművek, nem fémből; emléktáblák, nem fémből; építési

üveg; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; épületek, nem fémből; épületpanelok, nem fémből;

ereszcsatornák, nem fémből; esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra; faanyag, fűrészáru; faanyag háztartási

eszközök készítéséhez; fa burkolatokhoz; (1); fa burkolatokhoz (2); falicsempék, nem fémből; fali díszlécek, nem

fémből; farostlemezek építéshez; fa útburkolatok; forgóajtók, nem fémből; furnérlemez; fűrészáru, deszkaáru;

fűrészelt fa; gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (1); gerendák, tartóoszlopok, nem fémből (2); gipsz;

gipszvakolat; harmonikaajtók nem fémből; harmonikaajtók, nem fémből; hirdetőoszlopok, nem fémből; istállók;

járólapok, nem fém; jelzőtáblák, nem világítók, nem mechanikusak, nem fémből; kandallóburkolatok nem

fémből; kerékpárállványok parkoláshoz, nem fémből; keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (1); keretek

(nem fémből) üvegezett ablakokhoz (2); keretek (nem fémből) üvegezett ablakokhoz (3); kerítések, nem fémből;

készházak; külső redőnyök, nem fémből, nem textilanyagokból; lécek, nem fémből; léckerítés [nem fémből];

lengőajtók, nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; lépcsők, nem fémből; lépcsőpofák [lépcsőházak részei], nem

fémből; lugasok [építmények nem fémből]; madárfürdők [nem fém szerkezetek]; madárházak, nem fémből

[építmények]; madár ülőkék, ülőfák [kalitkában]; megmunkált fa; mennyezetek, nem fémből; mobil épületek,

nem fémből; mobil melegházak, nem fémből; nád, építési célra; napelemeket tartalmazó, nem fém tetőszerkezet;

négyzetfa [ácstermék]; nem fém ablakpárkányok; nem fémből készült falborítások építéshez; nem fém

építőanyagok; nem fém konzolok építőipari célra; nem fém oszlopok építkezéshez; nem világító, nem

mechanikus jelek, táblák, nem fémből; nem világító, nem mechanikus útjelzők, nem fémből; nem világító

útjelzők, nem fémből; oszlopok, nem fémből; öntödei öntőformák, nem fémből; padlóburkolatok [fából];

padlóburkoló mozaiklapok, nem fémből; padlódeszkák; padlók, nem fémből; páncélburkolat, nem fémből;

páncélok, nem fémből; páncélozott ajtók nem fémből; parkettafák; parketták; pavilonok; profillécek fából

falburkolathoz [lambéria]; rácsozatok nem fémből; redőnyök, nem fémből; rovarhálók, nem fémből; sertésólak,

nem fémből; silók, nem fémből; síremlékek, nem fémből; síremléktáblák, nem fémből; sírkamrák, nem fémből;

sírkő sztélék, nem fémből; sírkövek, sírboltok, nem fémből; sírlapok, nem fémből; szádfalak, szádpallók, nem

fémből; szemöldökfák, áthidalók, nem fémből; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből; táblás faburkolat;

távíróoszlopok, nem fémből; telefonfülkék, nem fémből; tetősarok-gerendák; tűzálló építőanyagok, nem fémből;

tyúkólak, nem fémből; ugródeszkák, trambulinok, nem fémből; üvegházak keretei, vázai, nem fémből; vásári

bódék; vásári bódék, házikók; vasúti talpfák, nem fémből; zászlórudak nem fémből; zászlórudak, nem fémből;

 zsaluk, spaletták, nem fémből; zsaluzat betonhoz, nem fémből.

 ( 111 )  228.703

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 18 03749

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.704
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 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 18 03584

 ( 220 )  2018.11.30.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 541 )  Stavi-Flexin

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

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

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

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

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

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 ( 111 )  228.705

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 19 00309

 ( 220 )  2019.02.03.

 ( 732 )  Cene János, Eger (HU)

 ( 740 )  Frey Julianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Perlit szubsztrátumú talajkondicionáló készítmények.

 19    Szemcsés anyagok utakhoz beleértve elsősorban a földutakat, a kerti utakat, erdei utakat, parkok útjait,

 burkolt és burkolatlan sétányokat, ösvényeket.

 ( 111 )  228.706

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 18 02513

 ( 220 )  2018.08.28.

 ( 732 )  Robert Solar Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Sweet Bronzer

 ( 511 )  11    Álló szoláriumok; barnító berendezések [szoláriumok]; szoláriumok; szoláriumok kozmetikai célokra;

szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; szoláriumok, nem gyógyászati célra;

 szoláriumlámpák szerelvényeit képező üvegburák.

  35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 44    Barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; szolárium felszerelések biztosításával kapcsolatos

 szolgáltatások; szolárium létesítmények biztosítása; szolárium szalonok szolgáltatásai; szolárium szolgáltatások.

 ( 111 )  228.707

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 18 02762

 ( 220 )  2018.09.20.

 ( 732 )  Next Move Kft., Csomád (HU)
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 ( 740 )  dr. Kecskés István, Újhartyán

 ( 541 )  STORY

 ( 511 )   43    Rendezvényszervezés; vendéglátás, szórakozóhely.

 ( 111 )  228.708

 ( 151 )  2019.09.05.

 ( 210 )  M 18 02367

 ( 220 )  2018.08.07.

 ( 732 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Bemutató hűtőpultok; elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; csokoládé-szökőkutak, elektromos; elektromos

kukták; elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; elektromos

gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1); elektromos

kávéfőzők (2); elektromos kukták; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos rizssütemény-készítő; gépek

háztartási célokra; elektromos sous vide sütők; elektromos tortillanyomók; elektromos vízforraló kannák;

fagyasztók; forróvizes palackok; forrólevegős sütők; fűtött bemutató pultok; elektromos forrólevegős sütők;

grillezők, grillsütők; gyümölcsaszalók; ionizáló készülékek a levegő vagy víz kezelésére; italhűtő berendezések;

ivóvízszűrők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek; kávépörkölő készülékek; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek

(1); kenyérsütő gépek (2); lávakövek grillezéshez; lepárló készülékek; lepárló készülékek (2); lepárló készülékek

(3); légkeveréses sütőedények; malátapörkölő gépek; merülőforralók; meleg és hideg italok adagolására szolgáló

melegítő- és hűtőkészülékek; multifunkciós főzőkészülékek; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek;

 pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; pasztőröző berendezések.

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 21    Cukrászati nyomózsákok; cumisüveg melegítők, nem elektromos; darálók háztartási használatra, kézi;

diótörők; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; fordító- és kenőlapátok, spatulák, konyhai használatra;

fokhagymaprések, fokhagymanyomók [konyhai eszközök]; grillek, rostélyok [sütőeszközök]; gyümölcsprések,

nem elektromos, háztartási használatra; habverők, nem elektromos; hálós zacskók sütéshez, nem mikrohullámú

sütőkhöz; hot pot [gyorsfőző edények, nem elektromos]; tojásszétválasztók háztartási célokra, nem elektromos;

jégkockaformák; kávédarálók (kézi-); kávéfilterek, nem elektromos; kézi habverők, nem elektromos, háztartási

használatra; koktélkeverők; kis nyársak [tűk] fémből, sütéshez; konyhai darálók, nem elektromos; kézi

keverőpalackok [koktél shaker]; mozsarak konyhai használatra; nem elektromos kukták; nem elektromos

ételpárolók; nem elektromos, konyhai darálók; nem elektromos ostya-/gofrisütők; olajsütők, nem elektromos;

reszelők konyhai használatra; rosták [háztartási eszközök](1); rosták [háztartási eszközök](2); tea cozy [teáskanna

melegítő]; tésztakészítők, kézi működtetésű; tésztaszaggatók; tésztavágók; tortillanyomók, nem elektromos

 [konyhai eszközök].

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; értékesítés; számítógépes

hálózat útján történő online hirdetés; nyilvános hirdetések készítése; mások számára történő értékesítési hirdetés;

 mások számára történő értékesítési bemutatás.

 ( 111 )  228.709

 ( 151 )  2019.09.05.

 ( 210 )  M 18 03724

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  Józsefváros közösségeiért Nonprofit Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotoműhelyek szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; könyvtári

szolgáltatás; klubszolgáltatás; mentorálás; pályaválasztási tanácsadás; szakmai átképzés; táboroztatás; versenyek

 szervezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  228.710

 ( 151 )  2019.09.05.

 ( 210 )  M 18 03729

 ( 220 )  2018.12.15.

 ( 732 )  Eszterházy Károly Egyetem, Eger (HU)

 ( 740 )  Szarvas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.711

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 19 00111

 ( 220 )  2019.01.15.
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 ( 732 )  Dr. Becker Bérdi Gergely, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Pyroperett

 ( 511 )   41    Kulturális és művészeti rendezvények szervezése.

 ( 111 )  228.712

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 19 00122

 ( 220 )  2019.01.16.

 ( 732 )  Zelenák Adrián Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bolti kiskereskedelmi szolgáltatások

szőnyegekkel kapcsolatban; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerek postai

rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; festékek viszonteladása; hajápoló termékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online

kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti célra használt vegyi anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti

cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti felszereléssel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti felszereléssel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertművelési termékekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

kertészeti termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat

területén; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi

ruházati csomagküldési szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások irodaszerekkel kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások otthoni

textíliákhoz kapcsolódóan; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme; kozmetikai és szépségápolási

termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos online

kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi

anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; mezőgazdasági célra használt vegyi anyagokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; papírárukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papírárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

piperecikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

tisztításra használt árucikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítókészítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgáltatások; vízvételi berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; vízvételi berendezésekkel

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  228.713

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 19 00249

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  R.C-21 Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Állateledellel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem.

 ( 111 )  228.714

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 19 00841

 ( 220 )  2019.03.18.

 ( 732 )  Molnár Henrietta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése.

 41    Élő előadások bemutatása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; rádió- és televízióműsorok készítése;

show-műsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakozási, szórakoztatási

információk, szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 111 )  228.715

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 18 03810

 ( 220 )  2018.12.19.

 ( 732 )  Kaiping Weishida Seasonings Co., Ltd., Kaiping City, Guangdong Province, P.R. (CN)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fűszerek; só élelmiszerek tartósítására; sűrítőszerek főzéshez; csípős őrölt bors (fűszer); ecet; ketchup

(szósz); bors (ételízesítő); szószok (ízesítőszerek); kertigyógynövények, tartósított (ízesítőszerek);

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; ízesítők italokhoz, kivéve illóolajok; sörecet; chow-chow (ízesítő);

 ételízesítő (fűszer); szója szósz; saláta öntet; húsmártás.

 ( 111 )  228.716

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 19 00074

 ( 220 )  2019.01.15.
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 ( 732 )  PALMA a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  PALMFRIT

 ( 511 )   29    Főző olajok és zsírok.

 ( 111 )  228.717

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 19 00069

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Dr. Krafcsik István, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  STEREO DENTAL

 ( 511 )   44    Fogászati rendelők; fogorvosi, szájsebészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  228.718

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 18 03532

 ( 220 )  2018.11.27.

 ( 732 )  CAOLA Kozmetikai és Háztartás Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Diósd (HU)

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

 ( 541 )  VELMETINA

 ( 511 ) 3    Balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajhullámosító készítmények; hajspray; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai krémek; kozmetikai

maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; olajok kozmetikai célokra; olajok

 testápolási, higiéniai célokra; samponok; száraz sampon.

 ( 111 )  228.719

 ( 151 )  2019.08.23.

 ( 210 )  M 18 03711

 ( 220 )  2018.12.12.

 ( 732 )  Németh László Béla, Pomáz (HU)

 ( 541 )  PAINTED SOUNDS

 ( 511 ) 9    Audio CD lemezek; fényképalbumok; hangfelvételek; internetről letölthető digitális zene; letölthető digitális

zene; letölthető elektronikus üdvözlőkártyák postai küldésre; letölthető multimédiás fájlok; letölthető nyomtatható

tervezőnaptárak és határidőnaptárak; letölthető zenefájlok; letölthető zenei hangfelvételek; műsoros DVD-k;

 zenei hangfelvételek; zenét tartalmazó cd-k; zenét tartalmazó letölthető videofelvételek.

 16    Festmények; festmények (képek) keretezve, vagy anélkül; festmények és kalligráfiai munkák; festmények

reprodukciói; fotografikus reprodukciók; grafikai reprodukciók; grafikák; képzőművészeti könyvek;

képzőművészeti reprodukciók; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból, építészmodellek;

művészeti grafikai nyomatok; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; művészi képek; művészi

lenyomatok; nyomtatott festmény reprodukciók; vízfestmények, akvarellek; hangokkal inspirált képzőművészeti

 alkotások.

 35    Aukciók szervezése és lebonyolítása; aukciós eladások lebonyolítása; aukciós értékesítések, eladások

megszervezése és irányítása; aukciós és fordított aukciós szolgáltatások; harmadik fél alkotásainak népszerűsítése

online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; interaktív virtuális aukciók lebonyolítása; internetes aukciók

megrendezése és lebonyolítása; internetes aukciók szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti

kiállítások szervezése és lebonyolítása; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése

reklámozási célokra; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz;

mobiltelefonos aukciók és fordított aukciók megrendezése és lebonyolítása; rendezvények, kiállítások, vásárok és

bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; számítógépes és telekommunikációs
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hálózati aukciók és fordított aukciók megrendezése és lebonyolítása; telefonos aukciók megrendezése és

 lebonyolítása.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása,

fényképezés; az interneten hallgatható [nem letölthető] digitális zene szolgáltatása; coaching; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványok (nem letölthetők); élő zenei előadások;

előadóművészek művészi vezetése; fényképek közzététele; festmények és kalligráfiák kölcsönzése;

fotóösszeállítások készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; információnyújtás a zene terén;

képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzőművészeti galériák; kiállítási szolgáltatások oktatási

célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése;

kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése;

kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;

kulturális tevékenységek; meditációs tréning; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; műhelyek

lebonyolítása [képzés]; műhelyek szervezése; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre (szponzori,

promotor szolgáltatások); művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti galériák

szolgáltatásai; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nem letölthető filmek

biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető képek biztosítása; szabadidős,

rekreációs célú műhelyek; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; színházi előadások művészeti

menedzsmentje, vezetése; szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú kiállítások szervezése és

rendezése; távközlési kapcsolaton keresztül online biztosított művészeti galéria szolgáltatások; tréningek

biztosítása; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei felvételek készítése; zenei koncertek;

zenei művek publikálása; zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése;

zenés előadások; zenés szórakoztatás; alkotótáborok szervezése és lebonyolítása; relaxációs koncert; hangfürdő

 koncert.

 ( 111 )  228.720

 ( 151 )  2019.08.26.

 ( 210 )  M 18 02160

 ( 220 )  2018.07.17.

 ( 732 )  Bacardi & Company Limited, Vaduz (LI)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ANGEL'S ENVY

 ( 511 )   33    Észak-amerikai whiskey; észak-amerikai whiskey-alapú vagy azzal ízesített alkoholos italok.

 ( 111 )  228.721

 ( 151 )  2019.08.26.

 ( 210 )  M 18 02844

 ( 220 )  2018.10.01.

 ( 732 )  Juhász Csilla, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Attila ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

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

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára (az osztály betűrend szerinti
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 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  228.722

 ( 151 )  2019.08.26.

 ( 210 )  M 18 02845

 ( 220 )  2018.10.01.

 ( 732 )  Süttő Márta Éva, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia egyéni szabadalmi ügyvivő, Bp

 ( 541 )  ANYÓS SULI

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; tanfolyamok szervezése, szemináriumok szevezése és levezetése, klub

 szolgáltatások, coaching.

 44    Testi-lelki egészséggel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás, prevenciós szolgáltatás, terápiás csoportok

 szervezése.

 ( 111 )  228.723

 ( 151 )  2019.08.27.

 ( 210 )  M 18 01764

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  Magyar Olimpiai Bizottság, Budapest (HU)

 ( 541 )  magyarock

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.726

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03219

 ( 220 )  2018.10.30.

 ( 732 )  Skála-Coop Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházat.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.727

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03790

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Biztosítás.hu - a biztosítások kiindulópontja

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.728

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03789

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.729

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03781

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Airport Hotel Budapest**** Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.730
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 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03778

 ( 220 )  2018.12.17.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.731

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03772

 ( 220 )  2018.12.17.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.732

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 19 00504

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  Raffay Boróka, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

 ( 541 )  Boró

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

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

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

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

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

 strandruhák; szoknyák.

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

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

 zeneszerzés.

 ( 111 )  228.733

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 19 00333

 ( 220 )  2019.02.06.
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 ( 732 )  Jung András, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  228.734

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 19 00328

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  "MOGYI" Kft., Csávoly (HU)

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

 ( 541 )  MINDIG VAN MINEK ÖRÜLNI!

 ( 511 )  29    Feldolgozott amerikai mogyoró; aszalt kókuszdió; datolya; feldolgozott magvak, napraforgó magvak;

 pálmamag olaj táplálkozási használatra; pálmaolaj.

 30    Chips, karamellák; kenyér; kenyér, kovász nélkül; kétszersültek, kekszek; sültkukorica; mézeskalács;

 pattogatott kukorica; gabona alapú snack ételek; rizsalapú snack ételek.

  31    Déligyümölcsök; dió; kókuszdió; kukorica; gabonamagvak; vetőmagvak; mogyoró.

 ( 111 )  228.735

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03774

 ( 220 )  2018.12.17.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.736

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03776

 ( 220 )  2018.12.17.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.737

 ( 151 )  2019.08.28.
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 ( 210 )  M 19 00174

 ( 220 )  2019.01.22.

 ( 732 )  Yang Lishuang, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrönd; guruló táskák; hátizsákok; táska; alkalmi táska; aktatáskák; irattáskák; kerékkel ellátott táskák;

 sportruházathoz használt táskák.

 ( 111 )  228.738

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03636

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)

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

 ( 541 )  ASPECT

 ( 511 )  5    Féregirtó készítmények; gombaölő és gyomirtó szerek (fungicidek és herbicidek).

 ( 111 )  228.739

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 19 00175

 ( 220 )  2019.01.22.

 ( 732 )  Rextra Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  VILAVI

 ( 511 )   44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  228.740

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03637

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  Bácsfalvi Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.741

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03771

 ( 220 )  2018.12.17.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
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( 546 )

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

 ( 111 )  228.742

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03773

 ( 220 )  2018.12.17.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.743

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03650

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  Varga Krisztina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; kézműves szappanok; borotvaszappan; szakállolaj; kozmetikumok; kozmetikai arcápoló

készítmények; arcgél szérum; testápolók; testvaj; ajakkozmetikumok; ajakápolók; samponok; hajbalzsamok;

hajápoló olaj; hajvég ápoló olaj; tusfürdők; fürdő golyók; szájhigiénés készítmények; szájöblítők; szájvizek;

fogkrémek; sminktermékek; szappanok, krémek, balzsamok állatok számára; krémek, szappanok, samponok,

 fürdőhab, fürdőtej, fürdőolajok, popsikenőcs, testápoló csecsemők és gyermekek részére.

 4    Gyertyák, illatosított gyertyák, forma gyertyák, méhviasz gyertyák.

 ( 111 )  228.744

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03645

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  Balassa Botond, Adony (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.745

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03780

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Airport Hotel Budapest**** Kft., Vecsés (HU)

 ( 740 )  Garamhegyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.746

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03782

 ( 220 )  2018.12.18.

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

 ( 541 )  OMSULA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.747

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02966

 ( 220 )  2018.10.12.

 ( 732 )  Prekup Zsolt, Nyírbogdány (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Tac-Medic

 ( 511 )   41    Elsősegélyhez kapcsolódó oktató szolgáltatások.

 ( 111 )  228.748

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03777

 ( 220 )  2018.12.17.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen
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( 546 )

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

 ( 111 )  228.749

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 19 00041

 ( 220 )  2019.01.10.

 ( 732 )  Bakos Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rezes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Jógapszichoterápiai képzések tartása és szervezése, életmód tanácsadó képzések tartása és szervezése,

életmód tanácsadó képzések tartása online elérhető módon, jóga filozófia előadások tartása, védikus filozófia

előadások tartása, Bhakti filozófia előadások tartása, jógapszichoterápia előadások tartása, asztro pszichológia

előadások tartása, vallástörténeti előadások tartása, magyar őstörténeti előadások tartása, egyetemes történeti

előadások tartása, a fent nevezett előadások tartása online elérhető módon, meditációs tanfolyam tartása,

jógatábor tartása, koncertek szervezése és lebonyolítása, reinkarnációs kurzus tartása, vallásoktatás, könyvkiadás,

 jóga összejövetelek szervezése, reinkarnációs kutatás.

 44    Jógapszichoterápia szolgáltatás, hangterápia és hanggyógyászat szolgáltatás, egészséggel kapcsolatos

 tanácsadó szolgáltatások, életmód tanácsadási szolgáltatások.

 45    Jóga összejövetelek szervezése, reinkarnációs kutatás, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások

 levezetése, online közösségi hálózatok szolgáltatásai, a VÉDANTIN KÉPZŐ online szolgáltatásai.

 ( 111 )  228.751

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02436

 ( 220 )  2018.08.16.

 ( 732 )  Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pacsay & Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MKH

 ( 511 )   13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.752

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03245

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Farkas Józsefné egyéni vállalkozó, Jászberény (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Yoko Retro Disco
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 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; akusztikus kapcsolók; CD-k (kompakt lemezek); CD-lejátszók;

CD-ROM-ok; diktafonok; fejhallgatók; hajlékonylemezek, flopilemezek; hangátvitelre szolgáló készülékek;

hangfelvétel-hordozók; hanglemezek; hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangrögzítő,

hangfelvevő készülékek; hangrögzítő szalagok; hangszórók, hangosbemondók, megafonok;

hangszórószekrények, hangszóródobozok; hordozható médialejátszók; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus;

 lemezjátszók; mélynyomók; mikrofonok; neon világítások.

 16    Blokkok; cégtáblák papírból vagy kartonból; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; karton; katalógusok;

 nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; poszterek; szórólapok.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; diszkók szolgáltatásai; éjszakai klubok; karaoke szolgáltatás nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; lemezlovas [dj] szolgáltatások; szórakozási, szórakoztatási

 információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  228.753

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03237

 ( 220 )  2018.10.30.

 ( 732 )  Duna Jet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cseszlai Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  228.754

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02705

 ( 220 )  2018.09.17.

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

 ( 541 )  ISB, Budapesti Nemzetközi Iskola

 ( 511 )   41    Iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  228.755

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03381

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Rossmann Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Üllő (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek) (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

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

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  228.756

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02703

 ( 220 )  2018.09.17.

 ( 732 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyomirtó szerek.

 ( 111 )  228.757

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02980

 ( 220 )  2018.10.13.

 ( 732 )  Hagara-Nagy Nóra, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 111 )  228.758

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03246

 ( 220 )  2018.11.05.

 ( 732 )  Morvaköziné Bartha Erika, Szeged (HU)

 ( 740 )  Danyikó Diána, Budapest

 ( 541 )  SZIVÁRVÁNYFÉNY

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.759

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03236

 ( 220 )  2018.10.31.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  KEEWAY SUPERLIGHT

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

 szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  228.761

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03110

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.762

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03114

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.763

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03108

 ( 220 )  2018.10.26.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.764

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02979

 ( 220 )  2018.10.13.

 ( 732 )  Metal Parts Expert Hungary Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  MPEX

 ( 511 ) 7    Fúrószárak; marógépek; mechanikus szerszámok; fémmegmunkáló szerszámok; fémvágó eszközök,

szerszámok [gépalkatrészek]; fúróbetétek forgó elektromos szerszámokhoz; szerszámok [géprészek]; robotkarok

 ipari célokra.

  17    Műanyag ipari célra; műanyag ipari használatra; műanyag szalagok [félkész termékek].

 42    Ipari gépek tervezése; ipari gépek fejlesztése; ipari gépekkel kapcsolatos minőségellenőrzési tesztelési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  228.765

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03101

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Bicskey Ervin Dávid, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

  

( 546 )

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

 szörpök és más készítmények italokhoz; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes koktélok; mustok.

 33    Alkoholtartalmú italok ( a sörök kivételével); égetett szeszes italok, likőrök; pálinkák; brandyk; rum; vodka;

 koktélok; borok.

 43    Vendéglátás (élelmezés); hamburgerező; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; snack bárok; kantinok;

 büfék; étkezdék; kávéházak; bár szolgáltatások; hidegkonyhai szolgáltatások; melegkonyhai szolgáltatások.

 ( 111 )  228.766

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02978

 ( 220 )  2018.10.13.

 ( 732 )  Czakó Mátyás, Oroszlány (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  14    Karkötők [ékszerek]; karkötők, szíjak órákhoz; karperecek, karkötők [ékszerek]; karkötőre fűzhető díszek;

fonott ékszerláncok karkötőkhöz; órával kombinált karperecek, karkötők; hímzett textilből készült karkötők

 [ékszer].

  25    Sport sapkák és baseball sapkák; kalapok; kalapáruk.

  35    Karkötők kis-és nagykereskedelme; sapkák kis-és nagykereskedelme; kalapok kis-és nagykereskedelme.

 ( 111 )  228.767

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03115

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.768

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03249

 ( 220 )  2018.11.05.

 ( 732 )  Navitasoft Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes programok; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítástechnikai tanácsadás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép

szoftver tanácsadás; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftverek frissítése; szoftver-karbantartás;

szoftver mint szolgáltatás (SaaS); szoftver-rendszer üzemeltetés és támogatás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

 platform mint szolgáltatás (PaaS).

 ( 111 )  228.769

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03106

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.770

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03107

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  228.772

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03384

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Ziegler Gábor, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.773

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03383

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Ziegler Gábor, Veresegyház (HU)

 ( 541 )  JACKS & BEARS

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.774

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03518

 ( 220 )  2018.11.27.

 ( 732 )  Kandy International Kereskedelmi Kft., Fót (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kimmel

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

félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán (az osztály betűrend
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 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 ( 111 )  228.775

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02702

 ( 220 )  2018.09.17.

 ( 732 )  Cresco Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyomirtó szerek.

 ( 111 )  228.776

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03511

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Zloranth Kft., Kiskunhalas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé.

  35    Kávékkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatás.

  40    Kávé pörkölése és feldolgozása.

 ( 111 )  228.777

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02305

 ( 220 )  2018.08.01.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  228.778

 ( 151 )  2019.08.28.
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 ( 210 )  M 18 02575

 ( 220 )  2018.09.05.

 ( 732 )  m-GEL Hungary Video-Delikát Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

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

 ( 111 )  228.779

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03517

 ( 220 )  2018.11.27.

 ( 732 )  Kimmel Andrea, Fót (HU)

 ( 740 )  Szűcs és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lavina marketing

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.780

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 01760

 ( 220 )  2018.06.11.

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

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

 ( 541 )  Alma Diabétesz Pont

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

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

 kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás].

  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  228.781

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02701

 ( 220 )  2018.09.17.

 ( 732 )  Kiss Botond András, Budapest (HU)

 Kiss András István, Budapest (HU)

 Kiss Tonuzóba Zsigmond, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, magok, szaporítóanyagok, vetőmagok, virágmagok,

 virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok, dísznövények.

 35    Kereskedelmi ügyletek folytatása, kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek forgalmazása; szaporítóanyagok, vetőmagok, virágmagok,

virághagymák, dugványok, palánták, élő növények és virágok, dísznövények, fűszernövények, cserepes

növények, virágcserepek, növénytálak, virágládák, műanyag edények, műanyag szaporítótálcák, kerti föld, tőzeg,

 termesztőközegek, kertészeti földkeverékek, kertészeti eszközök; termesztő asztalok, fóliasátrak forgalmazása.

 44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások, kertészet, tájkertész szolgáltatások, kertészeti

 tanácsadás; kertépítés, kertépítő szolgáltatások.

 ( 111 )  228.782

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03376

 ( 220 )  2018.11.13.

 ( 732 )  Bártfai Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, Tárnok (HU)

 ( 740 )  Lohn Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 ( 111 )  228.783

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02167

 ( 220 )  2018.07.17.

 ( 732 )  Tóth Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók által biztosított írott, valós vagy filmes

történetekről való információ szolgáltatását az interneten keresztül; számítógépes szoftver alkalmazás írásos,

valós vagy filmes történetek, történetek helyszínei, történetekben szereplő kapcsolatok és egyéb kapcsolódó

események megjelenítésére; írásos, valós vagy filmes történetek adatainak vizualizálása [média tartalmak];

 vizuális enciklopédia, amely az írott, valós vagy filmes történetek rövid megjelenítéséből áll [média tartalmak].
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 ( 111 )  228.784

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03380

 ( 220 )  2018.11.14.

 ( 732 )  WithLight Világítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budajenő (HU)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  WITHLIGHT

 ( 511 )  11    Világító berendezések; beltéri állólámpák; biztonsági lámpák; csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők,

égőfejek; elektromos kisülési csövek világításra; elektromos lámpák; elektromos zseblámpák; fáklyák; fejlámpák;

fénycsövek világításra; fény diffúzorok; gázlámpák; gömblámpák; gyertyás lámpások; ívlámpák; izzószálak

elektromos izzókba, lámpákba; izzószálas égők; keresőlámpák, zseblámpák; laboratóriumi égők; laboratóriumi

lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz; lámpák

járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz (elektromos); lámpások világításra; lámpaüvegek ((1), (2), (3));

LED-diódás világító berendezések; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; reflektor lámpák; világító

 berendezések és készülékek; világító házszámok; villanykörték ((1), (2)).

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

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

dekoráció tervezése ((1), (2)); energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés;

építészeti konzultáció; grafikai tervezés; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos

mérések; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok elkészítése; stíldíszítés (ipari formatervezés);

 világítástervezés.

 ( 111 )  228.785

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02970

 ( 220 )  2018.10.12.

 ( 732 )  Zsoldos-Szabó Tímea Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Nóra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fitt Az Idő

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása levelező tanfolyamok;

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; oktatás biztosítása; oktatási információs

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

biztosítása személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; tornatanítás;

testnevelés; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; stadionok

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

bérbeadása; sportversenyek rendezése; időmérés sporteseményeken; fitnesz órák vezetése; egészségklub

 szolgáltatások [egészség és fitnesz]; coaching [tréning].

 44    Aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; masszázs; szépségszalonok; terápiás szolgáltatások; alternatív

 gyógyászati szolgáltatások; kiropraktika.

 ( 111 )  228.786

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03523

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Török Dóra, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Attila, Debrecen
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( 546 )

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  228.787

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03242

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Gazsi Roberto 1/2, Kiszombor (HU)

 Halasi Laura Fruzsina 1/2, Mezőkovácsháza (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Telefontokok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak.

 43    Kutyaotthonok szolgáltatásai; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szálláshelyek biztosítása

vendégek számára; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési

szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek bérbeadása; üdülési szálláshelyek biztosítása; üdülőtáborok által

 biztosított ideiglenes szálláshelyek; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai.

 ( 111 )  228.788

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02566

 ( 220 )  2018.09.04.

 ( 732 )  Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.791

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03522

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Free Bakery Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pizza; friss pizzák; pizzaszószok; elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; gluténmentes pizza;
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latózmentes pizza; szójamentes pizza; pékáruk pizza jellegű ízesítéssel; gluténmentes pékáruk; latózmentes

 pékáruk; szójamentes pékáruk.

 43    Éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; ételkészítési szolgáltatások; pizzériák; bisztró [büfé]

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; étel előkészítés; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvihető ételekkel

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  228.792

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 02166

 ( 220 )  2018.07.17.

 ( 732 )  Tóth Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  BARD

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók által biztosított írott, valós vagy filmes

történetekről való információ szolgáltatását az interneten keresztül; számítógépes szoftver alkalmazás írásos,

valós vagy filmes történetek, történetek helyszínei, történetekben szereplő kapcsolatok és egyéb kapcsolódó

események megjelenítésére; írásos, valós vagy filmes történetek adatainak vizualizálása [média tartalmak];

 vizuális enciklopédia, amely az írott, valós vagy filmes történetek rövid megjelenítéséből áll [média tartalmak].

 ( 111 )  228.794

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 210 )  M 18 03659

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.798

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 02950

 ( 220 )  2018.10.11.

 ( 732 )  Next Move Kft., Budapest 62 (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.

  43    Vendéglátás, szórakozóhely.
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 ( 111 )  228.802

 ( 151 )  2019.08.29.

 ( 210 )  M 19 00344

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  Fashion Club Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  228.804

 ( 151 )  2019.08.29.

 ( 210 )  M 19 00044

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  Dr. György László, Budapest (HU)

 ( 541 )  makronóm

 ( 511 )  35    Hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely bérbeadása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; weboldalakon rendelkezésre álló

hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása

weboldalakon; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; internetes reklámfelület bérbeadása

álláshirdetésekhez; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

 bérbeadása.

 38    Hírek elektronikus átvitele; videoközvetítés; webcastok közvetítése; vezeték nélküli műsorterjesztés;

televizuális kommunikációs szolgáltatások; adatbázisokhoz és internethez való telekommunikációs hozzáférés

biztosítása; adatok és dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek

segítségével; adatközvetítési szolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; adatok vagy audiovizuális képek

továbbítása globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; digitális információ átvitele; elektronikus

hirdetőtábla szolgáltatások; elektronikus hirdetőtáblák; elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; hírek

továbbítása hírügynökségekhez; hírügynökségek; hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai;

hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások; hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára;

 hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása]; elektronikus kiadványok on-line átvitele.

 41    Hírügynökségi beszámolók; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése

(nem letölthető); elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus kiadványszerkesztés; gyógyászati

kiadványok megjelentetése; kiadványok megjelentetése; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten

vagy globális számítógépes hálózaton; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása számítógépes

világhálózaton vagy az interneten keresztül; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás

terén; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene terén; nyomtatványok és

nyomtatott kiadványok megjelentetése; online kiadványok megjelentetése; rendszeresen és nem rendszeresen

megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; elektronikus szövegek

megjelentetése; írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú

szövegek publikálása; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása elektronikus média

 formájában; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok.
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 ( 111 )  228.806

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 02685

 ( 220 )  2018.09.14.

 ( 732 )  AUTÓPATIKA Bt., Nagypáli (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács Tibor ügyvéd, Zalaegerszeg

 ( 541 )  autópatika

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

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

 ( 111 )  228.807

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 19 00343

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  PKN Defense & Industrial Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Minőségellenőrzés; számítógép-programozás.

 ( 111 )  228.808

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03785

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  ECONIX Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ELECTROJET

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.809

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03784

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  ECONIX Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NARKE

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

 szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.810

 ( 151 )  2019.08.30.
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 ( 210 )  M 18 03655

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  Zedna Software Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 36    Betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási statisztikai szolgáltatások; hitelkártyás fizetések

feldolgozása; online banki szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi információk nyújtása weboldalon

 keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi tanácsadás.

 42    Felhőalapú számítástechnika; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver

 mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 111 )  228.811

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03644

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  Boutiquarc-Hotel Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.

 ( 111 )  228.812

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03641

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  Gulyás Mónika, Gyula (HU)

 ( 541 )  DodoKocka

 ( 511 )   28    Fejlesztő játékok kisgyermekeknek.

 ( 111 )  228.813

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03508

 ( 220 )  2018.11.23.

 ( 732 )  Kiss Norbert, Veszprém (HU)

 Horváth-Takács Szabolcs, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  
( 546 )

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

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.
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7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

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

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

 ( 111 )  228.814

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03509

 ( 220 )  2018.11.23.

 ( 732 )  QTC Central Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; ásványvíz [italok]; szénsavas ásványvíz.

 ( 111 )  228.816

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03654

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  Rich Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Felsőruházat; készruhák; sportcipők.

 35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton; reklámterjesztés.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

 biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; elektronikus kiadványszerkesztés; kongresszusok szervezése és

 lebonyolítása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  228.817

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 19 00046

 ( 220 )  2019.01.10.

 ( 732 )  1000 Hotels Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Szállodai szálláshely szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 111 )  228.818

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03652

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  
( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.819

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03623

 ( 220 )  2018.12.05.

 ( 732 )  GARÁZS VARÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dencső Dávid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Gépjármű tisztítás és fényezés; gépjárművek teljeskörű tisztítása.

  43    Bisztró [büfé] szolgáltatások.

 ( 111 )  228.820

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03621

 ( 220 )  2018.12.05.

 ( 732 )  VIMPEX DRINK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Zagyvaszántó (HU)

 ( 740 )  Dr. Hamvas Péter Adrián, Budapest

 ( 541 )  ROYAL

 ( 511 )   34    Dohány; dohányzási cikkek; gyufák (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  228.821

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03647

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  Culevit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vas Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Oncodrink

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

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  228.822

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03642

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  Boutiquarc-Hotel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Arco Hotel Budapest

 ( 511 )   43    Időleges szállásadás.
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 ( 111 )  228.823

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03651

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.824

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03510

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Rollexco Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Tűzoltó készülékek.

 ( 111 )  228.825

 ( 151 )  2019.08.30.

 ( 210 )  M 18 03622

 ( 220 )  2018.12.05.

 ( 732 )  WinterTrade Zrt., Szeged (HU)

 ( 541 )  Gurman

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; cukor, méz,

 melaszszirup; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 ( 111 )  228.826

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 210 )  M 18 03786

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Eco-Bat Technologies Limited, Derbyshire (GB)

 ( 300 )  017918612 2018.06.18. HU

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Hordók fémből; fémhevederek tehermozgatáshoz; fémdobozok; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált

állapotban; sárgaréz; fémépítmények; hordók fémből; fém ládák; tartályok fémzárai; közönséges fémek nyers

vagy félig megmunkált állapotban; fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; rézhuzal; fémfülek; rakodólapok

anyagmozgatáshoz fémből; fémrácsozat [mintás]; ólomzárak, plombák; ólom, nyers vagy félig megmunkált

állapotban; ón; fém fogantyúk, nyelek; fém raklapok; fémrácsozat; fémhulladék; fémércek; fém raklapládák;

fémraklapok; fémhevederek tehermozgatáshoz; kádak, medencék fémből; rakodólapok anyagmozgatáshoz
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fémből; fémteknők: nem nemesfém; dobozok és ládák fémből; hulladék- és szállítókonténer fémből; fémhuzalok

 nem nemesfémből; fémhuzalok.

9    Akkumulátor dobozok; akkumulátorok járművekhez; elemek; anódtelepek; elemek zseblámpákhoz; elemek

járművekhez; elemek; autóakkumulátorok; készülékelemek; ipari elemek; akkumulátor dobozok; akkumulátor

üvegek; lítium akkumulátorok; lítiumion-akkumulátorok; másodlagos lítium akkumulátortelepek; napelemek,

 szolár akkumulátorok.

 35    Mások árui és szolgáltatásai engedélyezésének ügyintézése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti menedzsment; kereskedelmi információk

és tanácsadás fogyasztók számára; kereskedelmi információk és tanácsadás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában és működtetésében; fogyasztói információs pontok; költségelemzés; árubemutatás;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámterjesztés; piackutatás;

marketing tanulmányok; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; kereskedelmi vagy reklámcélú

kiállítások szervezése és bemutatása a másodlagos nyersanyagok és hulladékok újrafelhasználása és hasznosítása

területén; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; beszerzési szolgáltatások mások számára; üzleti

konzultációs szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; hirdetési rovatok készítése; reklámanyagok

kölcsönzése; akkumulátorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

akkumulátorok értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások internetes vásárlási csatorna

segítségével; újrahasznosított eldobható termékek, nevezetesen akkumulátorok, akkumulátortesztelő egységek,

autókhoz való szélvédőtörlők értékesítéséhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások internetes bevásárló

 csatorna segítségével.

 37    Begyűjtött és használt tárgyaknak, vagy ezek részeinek tisztítása, valamint újra felhasználhatóvá tétele, a

maradék egyszer használatos részek eltávolításával; egyszer használatos és kopó alkatrészek, valamint eldobható

 termékek cseréje; egyszer használatos és kopó alkatrészek; tehergépjárművek bérbeadása.

 38    Számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférhetőség megszervezése; kommunikáció számítógép

 terminálokkal; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz.

 39    Autószállítás; konténerkezelés; áruszállítás; használt elemek és újrahasznosításra szánt anyagok eltávolítása

szállítás és raktározás által; vontatás [szállítás]; áruk be- és kirakodása; tároló tartályok kölcsönzése; raktárak

bérbeadása; raktározási információk; használt anyagok és újrahasznosító anyagok tárolása; áruk raktározása;

hulladék nyomonkövetése, gyűjtése, fogadása; fuvarozás; használt anyagok és újrahasznosításra szánt anyagok

 fuvarozása; szállítás; járművek bérbeadása; szemétszállítás és tárolás.

 40    Hulladékanyagok vegyi újrahasznosítása; újrahasznosítás útján történő szennyezéscsökkentés; hulladékok

kezelése megsemmisítés útján; hulladék- és szemétégetés; anyagmegmunkálás, újrahasznosítható anyagok,

valamint műanyag- és fémmaradványok feldolgozása és kezelése; hulladékok/törmelékanyagok kereskedelmi

újrafeldolgozó létesítményeinek üzemeltetése; vashulladék és színesfémhulladék újrahasznosítása; szemét és

műanyagok újrahasznosítása; használt elemek újrahasznosítása; hulladék és szemét újrahasznosítása; huzalok

újrahasznosítása; hulladék/törmelékanyagok újrafeldolgozása újrahasznosítás útján; hulladék kezelés

(szétszerelés); törmelék elszállítás; újrahasznosítható anyagok elkülönítése a környezetkímélő hasznosításhoz és

ártalmatlanításhoz; újrahasznosítható hulladék/törmelékanyagok, használt elemek válogatása, feldolgozása,

 átdolgozása, hasznosítása, elkülönítése; hulladékkezelés és -tárolás; hulladékanyagok kezelése.

 42    Helyi újrahasznosításra (szétszerelésre, bontásra, szakaszosan történő kezelésre, újrafeldolgozásra, javításra

és tesztelésre) vonatkozó adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása, illetve használt eszközökre, valamint azok

alkotóelemeire és alkatrészeire vonatkozó adatkezelés; számítógép-programozás; szaktanácsadás a

környezetvédelem területén, szaktanácsadás a másodlagos nyersanyagok és hulladékok újrafelhasználására és

hasznosítására; szaktanácsadás fogyasztók és társaságok számára a környezettel és hulladékkal kapcsolatban,

valamint az újrahasznosítás területén; szaktanácsadás mindenféle elemek használatával és céljával kapcsolatban;

műszaki, szervezeti és pénzügyi tervek és rendszerek fejlesztése, amely használt termékek és más másodlagos

nyersanyagok gyűjtésére és visszaváltására vonatkozó rendszerekkel kapcsolatosak; műszaki újrahasznosító

eszközök és -eljárások fejlesztése; mérnöki munkák, szolgáltatások; menedzsment tanácsadás; tanácsadás
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társaságok számára a környezetbarát és gazdaságosan kiaknázható csomagolás és csomagolási anyagok

kifejlesztésével, kiválasztásával és használatával kapcsolatban, valamint az érintett csomagolás és csomagolás

anyag címkézésével kapcsolatban; know-how szaktanácsadás szolgáltatás nyújtása műszaki kutatás

eredményeképpen; minőségvizsgálat hulladékok előkészítésének és újrahasznosításának területén; kutatási

munka; tanulmányok az újrahasznosítás területén; műszaki projektek tanulmányozása és fejlesztése a

hulladékfeldolgozás és a hulladék-újrahasznosítás területén; szállítási szektorra vonatkozó műszaki vizsgálatok;

műszaki tervezés a felhasznált termékek és másodlagos nyersanyagok gyűjtési és visszaváltási rendszerének

területén; harmadik felek számára másodlagos nyersanyagok és hulladékok újrafeldolgozására és felhasználására

 vonatkozó műszaki tanácsadása.

 ( 111 )  228.827

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 210 )  M 19 00496

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  4-MIX Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  SMARTFLEX

 ( 511 )   30    Tortamázak; cukrász máz; fondant, tortamáz; tortaburkoló massza.

 ( 111 )  228.828

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 210 )  M 18 03501

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Zhang Wensheng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

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

 szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.829

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 210 )  M 18 03503

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Zeng Weide, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

 ( 541 )  SENYE

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  228.830

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 01953

 ( 220 )  2008.02.27.

 ( 732 )  Rockstar, Inc., Las Vegas, Nevada (US)

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

 ( 541 )  ROCKSTAR PUNCHED

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvíz és szénsavas víz és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök/szirupok és egyéb készítmények (italok készítéséhez használt); sportitalok, nevezetesen energiaitalok.

 ( 111 )  228.831

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 01954

 ( 220 )  2007.11.19.

 ( 732 )  Russel G. Weiner, Las Vegas, Nevada (US)

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

 ( 541 )  ROCKSTAR ROASTED

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvíz és szénsavas víz és más alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök/szirupok és egyéb készítmények (italok készítéséhez használt); sportitalok, nevezetesen energiaitalok.

 ( 111 )  228.832

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00691

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  BERRY BABY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Ágyak; ágyfelszerelés babaágyakba; fotelágyak; kanapék gyermekek számára; rácsos babaágy; bölcső;

 mózeskosár; párnák; szoptatós párnák.

 24    Textil paplan és párna huzatok; ágyneműk, ágytakarók gyermekek számára; baldahin függönyök gyermekek

számára; csuklyás törölközők; faldíszek textilből, törölközők; gyerektörölközők és takarók; lepedők, gumis

 lepedők, matrac és párnahuzatok; plédek.

 35    Ágyak, ágyfelszerelés babaágyakba, fotelágyak, kanapék gyermekek számára, rácsos babaágy, bölcső,

mózeskosár, párnák, szoptatós párnák, textil paplan és párna huzatok, ágyneműk, ágytakarók gyermekek számára,

baldahin függönyök gyermekek számára, csuklyás törölközők, faldíszek textilből, törölközők, gyerektörölközők

és takarók, lepedők, gumis lepedők, matrac és párnahuzatok, plédek, babatermékek, textil termékek, babakocsik,

 gyermek ágyak, és ezek kiegészítőinek kereskedelme; használt babatermékek kereskedelme.

 ( 111 )  228.833

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00680

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest
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 ( 554 )

 

 ( 511 )   30    Barna rizs és feldolgozott quinoa keverékek.

 ( 111 )  228.834

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00679

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   30    Feldolgozott quinoa.

 ( 111 )  228.835

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00438

 ( 220 )  2019.02.13.

 ( 732 )  Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 )  Liszt Ferenc Nemzetközi Orgonaverseny

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése, show-műsorok készítése, show-műsorok szervezése, zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai.

 ( 111 )  228.836

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00437

 ( 220 )  2019.02.13.

 ( 732 )  Filharmónia Magyarország Koncert és Fesztiválszervező Nonprofit Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  Monori Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 )  Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny

 ( 511 )  41    Versenyek szervezése, show-műsorok készítése, show-műsorok szervezése, zenei produkciók, zenekarok

 szolgáltatásai.
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 ( 111 )  228.837

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03760

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  Silver Hotel Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagyházi Zoltán, Budapest

 ( 541 )  Silver Boutique Hotel

 ( 511 )   43    Szállás biztosítása.

 ( 111 )  228.838

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00431

 ( 220 )  2019.02.12.

 ( 732 )  dr. Ignácz Mihály, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsból készült termékek, kolbászok, felvágottak.

 ( 111 )  228.839

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00430

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Stonehenge Bankház Tanácsadó, Vagyonkezelő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Munkaerő kölcsönzési szolgáltatások.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; biztosítási szolgáltatások.

 ( 111 )  228.840

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00429

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Stonehenge Bankház Tanácsadó, Vagyonkezelő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Munkaerő kölcsönzési szolgáltatások.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; biztosítási szolgáltatások.

 ( 111 )  228.841
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 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00273

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt., Mezőhegyes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej.

  31    Gabonamagvak, mezőgazdasági termékek, élő állatok, vetőmagok.

  44    Állattenyésztés.

 ( 111 )  228.842

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 19 00265

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Arby's IP Holder Trust, Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; catering; valamint étellel és itallal történő ellátás.

 ( 111 )  228.843

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 19 00264

 ( 220 )  2019.01.31.

 ( 732 )  Arby's IP Holder Trust, Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  ARBY'S

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; catering; valamint étellel és itallal történő ellátás.

 ( 111 )  228.844

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00259

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  Puskás János, Budapest (HU)

 ( 541 )  DA GIOVANNI PIZZÉRIA

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

cukrászsütemények; fagylaltok; tészták, pizza, cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  228.845

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03869

 ( 220 )  2018.12.28.

 ( 732 )  dr. Kerényi Árpád, Soltvadkert (HU)

 ( 541 )  VINUGO

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

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

  33    Alkoholtartalmú italok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.847

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03609

 ( 220 )  2018.12.04.

 ( 732 )  Hortobágyi Ágoston, Budapest (HU)

 ( 740 )  Simon és Mester Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 111 )  228.848

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03002

 ( 220 )  2018.10.16.

 ( 732 )  Győriványiné Demeter Edina, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Baba és gyermek kanalak, étkezővillák és étkezőkések kis-és nagykereskedelme; baba és gyermek kulacsok,

poharak, kiegészítők, uzsonnás táskák, termoszok, uzsonnás dobozok, tányérok, evőeszközök kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermek hátizsákok bőröndök, lábzsákok és hálózsákok kis- és nagykereskedelme;

baba- és gyermek textilek úgyis mint nyálkendők, ruházati termék, hálózsák, tárolók, játszószőnyegek kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermek lakberendezési tárgyak úgyis mint bútorok, tárolók, kiegészítők, párnák kis-

és nagykereskedelme; baba és gyermek öko termékek úgyis mint bambusz fogkefék, bambusz étkészletek,

vászontáskák kis- és nagykereskedelme; baba és gyermekjátékok úgyis mint plüss játékok, fejlesztő játékok,

rágókák, könyvek kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek utazási termékek úgyis mint nyakpárnák, utazási

kiegészítők, autós tárolók kis- és nagykereskedelme; baba, gyermek és felnőtteknek gyógynövényes, levendulás

termékek, plüssök kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek fürdőszobai termékek, kiegészítő termékek úgyis
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mint tárolók, bilik, wc szűkítők, törülközők, szennyestartók, fogkefék kis- és nagykereskedelme; bio alapú

fejlesztő játékok, rágókák kis- és nagykereskedelme; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermekruhák - és ruhakiegészítők kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek

fajátékok kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek babakocsik kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek

sporteszközök, járművek kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek kiscipők, lábbelik kis- és

nagykereskedelme; baba és gyermek hordozók kis-és nagykereskedelme (kiránduláshoz); baba és gyermek

ökopelenkák kis- és nagykereskedelme; baba és gyermek ruházati termékek kis- és nagykereskedelme; baba és

gyermek lakberendezési tárgyak, kiegészítők, bútorok kis- és nagykereskedelme; baba és gyermekjátékok kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  228.849

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03001

 ( 220 )  2018.10.16.

 ( 732 )  GNAT Ipari és Kereskedelmi Kft., Mogyoród (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Fémablakok, fémajtók és egyéb fémkeretes nyílászárók.

  24    Szúnyoghálók, szúnyoghálóval ellátott nyílászárók.

 ( 111 )  228.850

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00688

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Hajcsunk Tibor, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Imre, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé őrölt formában; kávé, pörköletlen; kávébab; kávéból készült italok; kávék [pörkölt, porított,

 szemcsés formában vagy italokban].

 ( 111 )  228.851

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00687

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Hajcsunk Tibor, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Imre, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé őrölt formában; kávé, pörköletlen; kávébab; kávéból készült italok; kávék [pörkölt, porított,

 szemcsés formában vagy italokban].

 ( 111 )  228.852

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00686

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Onczay Csaba, Budapest (HU)

 Szili Gabriella, Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Popper Dávid Nemzetközi Csellóverseny

 ( 511 )   41    Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  228.853

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00685

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Onczay Csaba, Budapest (HU)

 Szili Gabriella, Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  David Popper International Cello Competition

 ( 511 )   41    Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  228.854

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00682

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Gábor Marcell Norbert 50%, Budapest (HU)

 Kovácsné Nagy Krisztina 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Premiumfocus

 ( 511 )   41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet.

 ( 111 )  228.855

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00433

 ( 220 )  2019.02.12.

 ( 732 )  Zelcsényi Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fábry György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Dzsekik sportruházatként; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz;

melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; nedvességfelszívó sportingek;
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nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok; rövid ujjú sportingek; ruházat sportoláshoz;

skortok [sportszoknyák]; sport felsők, topok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói

egyenruhák; sportkabátok; sportmellények; sportmelltartók; sportruhák és -mezek; sportnadrágok; sportruházat;

 sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportzakók; sportzokni; sportzoknik; ujjatlan mezek, sportingek.

 41    Edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények

lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; formában tartó

sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos

szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; játékvezetés sportversenyeken; jegybeszerzési szolgáltatások

sportrendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; labdarúgó sportesemények

szervezése; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása

sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sport klubok részére;

létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz;

online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős

tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sportbírói szolgáltatások, sportbíróskodás; sportbíróskodás; sportedzői

tevékenység; sporteredmények szolgáltatása; sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és

sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportfogadási

szolgáltatások; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése;

sportlétesítmények rendelkezésre bocsátása téli sportokhoz; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás;

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

sportolók képzése; sportpark szolgáltatások; sportrangadók szervezése; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrendezvények szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;

sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása;

sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel

kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények

 megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése.

 ( 111 )  228.856

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00143

 ( 220 )  2019.01.18.

 ( 732 )  Stefánkovits Stefánia, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyes oktatófórumok rendezése, levezetése,

 tornatanítás, szakmai átképzés, szemináriumok szervezése és lebonyolítása, személyi edző szolgáltatások.

 ( 111 )  228.857

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00003

 ( 220 )  2019.01.02.

 ( 732 )  Hedonick Kft., Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Manhertz Ügyvédi Iroda, Pilisvörösvár

 ( 541 )  Hedonick
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 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sörök kivételével), alkoholos

kivonatok, almabor, borok, brandy, borpárlat, szeszes italok, mézsör, körtebor, koktélok, kevert alkoholos italok,

 nem söralapú, gyümölcstartalmú alkoholos italok, gin, égetett szeszesitalok, cseresznyepálinka.

 ( 111 )  228.858

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03602

 ( 220 )  2018.12.03.

 ( 732 )  Körös-Maros Biofarm Kft., Gyula (HU)

 ( 541 )  Elixbeer

 ( 511 )   32    Alkoholmentes sör és alkoholmentes gyümölcsös sör, árpabor (sör), malátasör, söralapú koktélok, sörök.

  33    Sör lepárlásával készült szeszesital.

  35    Reklámozás.

 ( 111 )  228.859

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03411

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 111 )  228.860

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03410

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 111 )  228.861

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03409

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Szabó György József, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 111 )  228.862

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03408

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 111 )  228.863

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03407

 ( 220 )  2018.11.15.

 ( 732 )  Szabó György József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Habó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó, csokoládé, kakaó italok, csokoládé italok, valamint készítmények ilyen italok előállításához,

 pékáruk, sütemények és édesség termékek, főleg cukor és csokoládé tartalmú édességek.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában,

 kiskereskedelmi célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások.

 ( 111 )  228.864

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00299
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 ( 220 )  2019.02.01.

 ( 732 )  Essity Hygiene and Health Aktiebolag, 40 503 Göteborg (SE)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita és dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi kendők (törülközők); egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nadrágok; egészségügyi betétek,

higiéniai cikkek; inkontinencia betétek; nedvszívó nadrágok és fehérneműk inkontinenciában szenvedőknek;

 inkontinencia pelenkák; papírból és cellúlózból készült eldobható pelenkák és nadrágpelenkák.

 ( 111 )  228.865

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00460

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Dr. Pekár-Szilágyi Csaba, East Grinstead (GB)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Hajkezelés; hajbeültetés; hajvisszaállítás; hajápolási szolgáltatások; hajgyógyászati szolgáltatások;

hajápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; haj újranövesztésével kapcsolatos egyéni gyógyászati

 szolgáltatások.

 ( 111 )  228.870

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03723

 ( 220 )  2018.12.14.

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

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.871

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03857

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  Media Factory Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.872

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03855

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  Media Factory Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.873

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00465

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

  17    Tömítő és szigetelőanyagok; ablakütközők gumiból; ajtókitámasztók gumiból.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok nem fémből; ajtók nem

fémből; külső árnyékolók nem fémből és nem textilanyagból; szúnyoghálók nem fémből; redőnyök nem fémből

 és mindezek részei és tartozékai.

  20    Fából, szintetikus anyagokból és nem fémből készült ajtó és ablak tartozékok; beltéri rolók, redőnyök.

 35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos

 kereskedelmi tanácsadás ablak és ajtó gyártó- és kereskedelmi üzem részére.

 37    Építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;
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 ablakok és ajtók beszerelése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások, vizuális

 szórakoztatás szervezése.

 42    Mérnöki munkák; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia

területén; technológiával kapcsolatos szakértői vélemények szolgáltatása; építészeti tervezési szolgáltatások; ipari

formatervezés; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; szolgáltatások a tudomány

és a technológia terén, és ezzel kapcsolatos kutatási és fejlesztési szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; építési

kutatási szolgáltatások; ipari kutatási szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; tanácsadás és tervezés ajtó-

 és ablakrendszerek kifejlesztése során.

  45    Licensz szolgáltatások; technológia licenszelése; szellemi tulajdon használatának engedélyezése.

 ( 111 )  228.874

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00301

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Vitapress Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok;

 alkoholmentes szénsavas italok; nem szénsavas üdítőitalok; szénsavas gyümölcslevek; szénsavas ivólevek.

 ( 111 )  228.878

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03718

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reich Judit Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.881

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03719

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reich Judit Katalin, Budapest

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2035



  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.883

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00291

 ( 220 )  2019.02.01.

 ( 732 )  Medical Service Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mammut Egészségközpont

 ( 511 )  44    Egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügy;

irányított egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások; gyógyászati és

egészségügyi szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; egészségvédelemmel, egészségügyi

ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; emberi egészségügyi berendezések bérbeadása;

homeopátiás egészségügyi kezelések; idős emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi] tanácsadás;

kiropraktikával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; oszteopátiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások;

otthoni egészségügyi szolgáltatások; otthoni egészségügyi szolgáltatások biztosítása; relaxációs terápiával

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; telefonos egészségügyi információs szolgáltatások; terápiás masszázzsal

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi];

egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal;

egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségmegőrző szervezetek által

nyújtott egészségügyi szolgáltatások; böjttel kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; akupunktúrával kapcsolatos

egészségügyi ellátás; ápolási szolgáltatások (egészségügyi); betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi

ellátási és elemzési szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; egészségügyi

felszerelések biztosítása; egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az emberi

test állapotainak kezelésére; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi

szűrési szolgáltatások az asztma területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások alvási apnoé területén; gyógyászati

tájékoztatás az egészségügyi ágazatban; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen egészségügyi szolgáltatások

nyújtása rászorulóknak; lézeres terápiák egészségügyi problémák kezelésére; orvosi, egészségügyi szolgáltatások

biztosítása; orvosi és egészségügyi szolgáltatások dns-sel, genetikával és genetikai vizsgálattal kapcsolatban;

orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; pszichológiai tanácsadás

egészségügyi problémák feldolgozására; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével

kapcsolatban; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban; gyógyászati és egészségügyi

 berendezések bérbeadása.

 ( 111 )  228.884

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00297

 ( 220 )  2019.02.01.

 ( 732 )  Easy Flat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel- és italellátás; recepciós szolgáltatások ideiglenes

 szállásadáshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállodai szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 111 )  228.885

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00542

 ( 220 )  2019.02.20.

 ( 732 )  Oszlánczi Réka, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Instant palacsintapor; palacsintapor; palacsinták; palacsintás készételek; palacsintaszirup; palacsintatészta;

édes mázak és töltelékek; készétel élelmiszer porok; liszt alapú sütemények; liszttartalmú ételek; pék- és

cukrászsütemények; sós palacsinták; sütemények; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); töltelékporok,

 keverékek [élelmiszerek].

 43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék;

ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; bisztró (büfé) szolgáltatások; étkeztetés gyorsbüfékben;

 ételkészítés; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára.

 ( 111 )  228.886

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03856

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  Kovács Roland, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Szuchy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  www.azingatlanosisember.hu

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.887

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 02976

 ( 220 )  2018.10.12.

 ( 732 )  RONDO Hullámkartongyártó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Madarassy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RONDO

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).
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 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.888

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03113

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  BORINTON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.889

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03109

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  AMTENSON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.890

 ( 151 )  2019.09.04.

 ( 210 )  M 18 03111

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  AMVENON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  228.891

 ( 151 )  2019.09.05.

 ( 210 )  M 18 03658

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reich Judit Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.892

 ( 151 )  2019.09.05.

 ( 210 )  M 18 03660

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reich Judit Katalin, Budapest
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.893

 ( 151 )  2019.09.05.

 ( 210 )  M 18 03656

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Reich Judit Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  228.896

 ( 151 )  2019.09.05.

 ( 210 )  M 18 02434

 ( 220 )  2018.08.16.

 ( 732 )  Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pacsay & Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PKLV

 ( 511 )   13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek.

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.897

 ( 151 )  2019.09.05.

 ( 210 )  M 17 02726

 ( 220 )  2017.08.29.

 ( 732 )  Asztalos István, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Vass Krisztián, Budapest

 ( 541 )  Magyarország Étele

 ( 511 )  41    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel kapcsolatban: intézményekben,

alkotóműhelyek és oktató tanfolyamok keretében szervezett nevelés és szakmai képzés; szemléltető gyakorlati

képzések vezetői képzés tréningek keretében, ezek szervezése, lebonyolítása és dokumentálása; az éttermi,

szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel kapcsolatban az egészségtudatos táplálkozási
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szokások és ismeretek terjesztése érdekében szórakoztató előadások szervezése, élő előadások bemutatása,

eszmecserék, szakmai kollokviumok szervezése és lebonyolítása, kulturális tevékenységek és rendezvények

szervezése és lebonyolítása; az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel

kapcsolatban tudományos-, szakmai-, sajtó-, művészeti-, szórakoztatói- és kulturális díjak, valamint azzal

összefüggő rendezvények és versenyek szervezése és lebonyolítása és ezzel összefüggő bírálói tevékenységek,

valamint ezek dokumentálása, ennek keretében elektronikus és nyomtatott kiadványszerkesztés, elektronikus és

nyomtatott kiadványok, könyvek és folyóiratok publikálása, fényképészet és fotóriportok készítése, oktató- és

 bemutatófilmek készítése, előadása, bemutatása, on-line közvetítése.

 43    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatások;

ételszobrászat; éttermi szolgáltatások, washoku éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; hordozható

épületek, építmények bérbeadása; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; gyorséttermek, snack

bárok, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek üzemeltetése, ezekben szolgáltatások

 nyújtása.

 45    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel kapcsolatban szellemi

tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal

 kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  228.898

 ( 151 )  2019.09.05.

 ( 210 )  M 17 02727

 ( 220 )  2017.08.29.

 ( 732 )  Asztalos István, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Vass Krisztián, Budapest

 ( 541 )  Ország Étele

 ( 511 )  41    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel kapcsolatban: intézményekben,

alkotóműhelyek és oktató tanfolyamok keretében szervezett nevelés és szakmai képzés; szemléltető gyakorlati

képzések vezetői képzés tréningek keretében, ezek szervezése, lebonyolítása és dokumentálása; az éttermi,

szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel kapcsolatban az egészségtudatos táplálkozási

szokások és ismeretek terjesztése érdekében szórakoztató előadások szervezése, élő előadások bemutatása,

eszmecserék, szakmai kollokviumok szervezése és lebonyolítása, kulturális tevékenységek és rendezvények

szervezése és lebonyolítása; az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel

kapcsolatban tudományos-, szakmai-, sajtó-, művészeti-, szórakoztatói- és kulturális díjak, valamint azzal

összefüggő rendezvények és versenyek szervezése és lebonyolítása és ezzel összefüggő bírálói tevékenységek,

valamint ezek dokumentálása, ennek keretében elektronikus és nyomtatott kiadványszerkesztés, elektronikus és

nyomtatott kiadványok, könyvek és folyóiratok publikálása, fényképészet és fotóriportok készítése, oktató- és

 bemutatófilmek készítése, előadása, bemutatása, on-line közvetítése.

 43    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatások;

ételszobrászat; éttermi szolgáltatások, washoku éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; hordozható

épületek, építmények bérbeadása; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; gyorséttermek, snack

bárok, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek üzemeltetése, ezekben szolgáltatások

 nyújtása.

 45    Az éttermi, szállodai és egyéb vendéglátással, élelmezéssel, közétkeztetéssel kapcsolatban szellemi

tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából, szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal

 kapcsolatos konzultáció, szerzői jogok kezelése.

A rovat 294 darab közlést tartalmaz. 
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