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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghos--
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg. 

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 01165

 ( 220 ) 2018.04.12.

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

 ( 740 )  Kőszegi János egyéni ügyvéd, Budapest

  
( 546 )

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

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

 tevékenység számítógépes hálózaton.

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

 ( 210 ) M 18 02065

 ( 220 ) 2018.07.06.

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

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A show királya

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 19 00038

 ( 220 ) 2019.01.09.

 ( 731 )  Kovács Tamás, Göd (HU)

 ( 541 ) Fehérvár Taxi

 ( 511 )   39    Fuvarozás, személyszállítás.

 ( 210 ) M 19 00055

 ( 220 ) 2019.01.10.

 ( 731 )  Gopack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Túrafelszerelésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00116

 ( 220 ) 2019.01.16.

 ( 731 )  Szanka Csaba Antal, Szeged (HU)

 ( 740 )  Spránitz Ügyvédi Iroda, Budapest

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1856



  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 19 00138

 ( 220 ) 2019.01.18.

 ( 731 )  Laki Gyula Csaba, Fehérvárcsurgó (HU)

 ( 740 )  Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

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

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

 szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 210 ) M 19 00204

 ( 220 ) 2019.01.24.

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

  

( 546 )

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 00246

 ( 220 ) 2019.01.28.

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

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

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

 ( 210 ) M 19 00257

 ( 220 ) 2019.01.29.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

adatokfrissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

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

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

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

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

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

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

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

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

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

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

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

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

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

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

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

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

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

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

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

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

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

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

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

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

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

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

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

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

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

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

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

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

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

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

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

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

 közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

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

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

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

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

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosítottjátékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 19 00368

 ( 220 ) 2019.02.07.

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

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

 ( 541 ) VILMA

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

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

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

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

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

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

 szervezése.

 ( 210 ) M 19 00444

 ( 220 ) 2019.02.13.

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

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Metropolitan Garden

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 nyílászárók beszerzése.

 ( 210 ) M 19 00569

 ( 220 ) 2019.02.22.

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 19 00599

 ( 220 ) 2019.02.26.

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

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

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

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

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra; csomagoló anyagok.

 ( 210 ) M 19 00600

 ( 220 ) 2019.02.26.

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

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1860



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

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

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra; csomagoló anyagok.

 ( 210 ) M 19 00601

 ( 220 ) 2019.02.26.

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

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

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

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

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra; csomagoló anyagok.

 ( 210 ) M 19 00660

 ( 220 ) 2019.03.04.

 ( 731 )  Magyar Kardiológusok Társasága, Budapest (HU)

 ( 541 ) Szívderítő

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

 ( 210 ) M 19 00758

 ( 220 ) 2019.03.11.

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

 ( 740 )  dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 00762

 ( 220 ) 2019.03.11.

 ( 731 )  Rétfalvi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALKOTÁSUTCA ÉLMÉNYFESTÉS

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

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

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

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

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

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

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

 telemarketing szolgáltatások.

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

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

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

szervezése; közösségifestéssel kapcsolatos rendezvények szervezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási

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

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

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

eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztató berendezések és készülékek

 kölcsönzése.

 ( 210 ) M 19 00763

 ( 220 ) 2019.03.11.

 ( 731 )  Réftalvi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 telemarketing szolgáltatások.

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

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

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

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

szervezése; közösségifestéssel kapcsolatos rendezvények szervezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási

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

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

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

eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; szórakoztató berendezések és készülékek

 kölcsönzése.

 ( 210 ) M 19 00836

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  Smidéliusz Dávid, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 35    Elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; divatkiegészítőkkel

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  42    Divatkiegészítők tervezése; ruha- és divattervezés; divattervezés.

 ( 210 ) M 19 00842

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  Manitox Kft., Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

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

 nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból.

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

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

  22    Zsákok ömlesztett anyagok szállítására és tárolására.

 ( 210 ) M 19 00865

 ( 220 ) 2019.03.19.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 541 ) Cannaderm mentholka

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

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

 tisztítására, illóesszenciák, illóolajok, toalett vizek, fogkrémek.

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

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

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

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

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

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

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

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

 az összes felsorolt gyógyászati célokra, diabetikus készítmények gyógyászati célokra.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1863



 ( 210 ) M 19 00873

 ( 220 ) 2019.03.19.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

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

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

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

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

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

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

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

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

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

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

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

vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

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

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

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

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

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

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

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

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

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

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

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

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

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

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

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

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

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

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

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

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

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

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

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

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

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

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

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

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

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

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

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

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

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

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

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00921

 ( 220 ) 2019.03.20.

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

 Sándor István 33%, Debrecen (HU)

 Szabó Zsolt 33%, Földes (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Gobang

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

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

 ( 210 ) M 19 00929

 ( 220 ) 2019.03.20.

 ( 731 )  CJ CORPORATION, SEOUL (KR)

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

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

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

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

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

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

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

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

 állatoknak; kutyaeledel; macskaeledel; alom állatoknak; cukornád.

 ( 210 ) M 19 00968

 ( 220 ) 2019.03.20.

 ( 731 )  Szuhay Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 tornaruházat, trikók, úszósapkák, zoknik.

  43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéház; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 00972

 ( 220 ) 2019.03.22.

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

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) REGÖS

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

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

 rozé borok; szeszezett borok.

 ( 210 ) M 19 00974

 ( 220 ) 2019.03.22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 210 ) M 19 00975

 ( 220 ) 2019.03.22.

 ( 731 )  Jancsek Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Maklári Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 00976

 ( 220 ) 2019.03.22.

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

 ( 541 ) Resysten

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

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

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

padlófelületek bevonásához; felületaktív anyagok padlófelületek tartósításához; felületaktív anyagok

padlófelületek védelmére; impregnálószerek betonhoz; impregnáló anyagok épületek külső felületeihez [kivéve
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festékek és olajok]; megőrző/konzerváló szerek téglafalakhoz és falazathoz (nem festékek és olajok);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 járművekhez; vízállóvá tevő bevonatok [kivéve a vegyszereket].

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

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

fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek higiéniás használatra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fertőtlenítőszerek

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

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

szagsemlegesítő készítmények ruházathoz és textilekhez; szagtalanító készítmények háztartási, kereskedelmi

 vagy ipari használatra; szőnyegszagtalanító szerek; szövetszagtalanítók.

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

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

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

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

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

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

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

 fertőzések ellen; helyiségek fertőtlenítése.

 ( 210 ) M 19 00977

 ( 220 ) 2019.03.22.

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

  
( 546 )

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

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

anyagok padlófelületek bevonásához; felületaktív anyagok padlófelületek tartósításához; felületaktív anyagok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 rendelkező textilkikészítő vegyszerek.

2    Baktériumölő festékek; bevonó készítmények rozsdásodás megakadályozására; felületbevonó készítmények

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

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

 3    Tisztítószerek gépjárművekhez.

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

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

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

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

 sterilizáló anyagok; sterilizáló készítmények.

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

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

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

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

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

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

 padlófelületek tisztítása; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása.

 ( 210 ) M 19 00982

 ( 220 ) 2019.03.22.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 gyógyszerkészítmények merevedési zavarok kezelésére.

 ( 210 ) M 19 00983

 ( 220 ) 2019.03.23.

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

 ( 740 )  Maurer-Morvai Ügyvédi Iroda, Nagymaros

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01011

 ( 220 ) 2019.03.26.

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

 ( 541 ) E4

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

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

 ( 220 ) 2019.03.26.

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

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 19 01034

 ( 220 ) 2019.03.26.

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

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 19 01035

 ( 220 ) 2019.03.26.

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

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 19 01094

 ( 220 ) 2019.04.02.

 ( 731 )  ZenMed Kft., Dunavarsány (HU)

 ( 740 )  Vígh és Társa Ügyvédi Iroda, Szigetszentmiklós

 ( 541 ) Panderosa Panzió

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

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

 ( 210 ) M 19 01116

 ( 220 ) 2019.03.29.

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

 ( 541 ) THE GREEN SAHARA FOUNDATION

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

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

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

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

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

üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció.

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

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

 tanácsadás; tőkebefektetés; tőkeberuházás; vagyonkezelés.

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

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; tudományos kutatás, környezetvédelemmel kapcsolatos

 kutatás; geo-mérnöki szolgáltatások.

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

 vízművelési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01132

 ( 220 ) 2019.04.05.

 ( 731 )  Vécsei András, Csókakő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 01133

 ( 220 ) 2019.04.05.

 ( 731 )  Lakics Balázs, Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01134

 ( 220 ) 2019.04.05.

 ( 731 )  Lakics Balázs, Szentes (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Együtt közösen a jövőnkért, védd a környezet

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

 ( 210 ) M 19 01179

 ( 220 ) 2019.04.09.

 ( 731 )  Gátiné Mezei Barbara, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács N. Balázs, Budapest

 ( 541 ) PEDIMED

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 19 01204

 ( 220 ) 2019.04.10.

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

 Péti Zoltán 50%, Tamási (HU)

 ( 740 )  Péti Zoltán, Tamási
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01218

 ( 220 ) 2019.04.11.

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

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Turán

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; on-line, nem

letölthető videók biztosítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01281

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  Somlai Tamás Béla, Őrbottyán (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

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

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

 alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés).

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

 ( 210 ) M 19 01282

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  Szakács Attiláné, Kazincbarcika (HU)

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

 ( 511 )   25    Cipők.

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

 ( 210 ) M 19 01289

 ( 220 ) 2019.04.18.

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

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

 ( 541 ) Bujtor István Színpad

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01291

 ( 220 ) 2019.04.18.

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

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

 ( 541 ) Bujtor Színház

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01293

 ( 220 ) 2019.04.17.

 ( 731 )  Pention Kft., Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Zsuzsanna, Székesfehérvár

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01294

 ( 220 ) 2019.04.17.

 ( 731 )  Hajek László, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Edina, Budapest

 ( 541 ) Hello Ugar!

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 01296

 ( 220 ) 2019.04.17.

 ( 731 )  Berczi Annamária, Gárdony (HU)

 ( 541 ) MackóBox

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

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

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

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

 tisztasági táskák.

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

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

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

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

 pólyatakarók.

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

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

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

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

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

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

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

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

 harisnyák; rövidnadrágok, sortok.

 ( 210 ) M 19 01303

 ( 220 ) 2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 ( 210 ) M 19 01319

 ( 220 ) 2019.04.23.

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

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

 ( 541 ) PwC

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

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

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

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

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

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

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

 ezen osztályba tartozó alkatrészei és tartozékai.

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

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

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

előadások, valamint hírlevelek, jelentések és prospektusok, mindegyik a könyvvizsgálat, könyvelés, felelős
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társaságirányítás, adó, ügyvitel, üzlet, informatika, információkezelés, vállalati finanszírozás, emberi erőforrás,

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

 szerelvény.

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

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

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

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

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

technológiák területén lévő üzleti management konzultációs szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció;

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

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

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

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

 konzultáció online módon, nyomtatott formában és elektronikus formátumban.

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

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

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

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

konzultációs szolgáltatások az alkalmazottak juttatásairól; pénzügyi értékelési szolgáltatások az üzleti

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

ingatlan értékbecslés; kockázatmenedzsment; konzultáció a munkavállalói javadalmazás területén;

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

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

 osztályba tartozó összes szolgáltatással kapcsolatban.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

információtechnológiai és adatfeldolgozó rendszerek kiértékelésével, kiválasztásával és megvalósításával

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

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

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

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

 kapcsolatos online és nyomtatott tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció.

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

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

tanácsadás és segítségnyújtás biztosítása a közbeszerzési törvények és rendeletek betartásáról való

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

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

szolgáltatások az engedélyek és jogszabályi megfelelőség megszerzéséhez kapcsolódó külföldi és nemzeti

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

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

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

szabályozói jóváhagyói konzultációs szolgáltatások; szabványok és gyakorlat áttekintése a kormányzati

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

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

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

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

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

 és konzultáció az ebbe az osztályba tartozó összes szolgáltatással kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 01329

 ( 220 ) 2019.04.23.

 ( 731 )  Bíró Márk, Himod (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) KELLNEKEM, mert mindenkinek kell valami

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

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

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

reklámszolgáltatások, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, kereskedelmi közvetítői

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

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

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

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

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

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

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

 weboldalon keresztül, webindexelés, kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 210 ) M 19 01364

 ( 220 ) 2019.04.25.

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

  

( 546 )

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

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01365

 ( 220 ) 2019.04.26.

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

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

 ( 541 ) A JÖVŐ UTCÁJA

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01366

 ( 220 ) 2019.04.26.

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

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

 ( 541 ) STREET OF THE FUTURE

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

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

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

tudományos rendezvények szervezése; technológiai fejlesztéseket bemutató rendezvények szervezése;

tudományokat népszerűsítő rendezvények szervezése; innovatív cégeket bemutató rendezvények szervezése;

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

 ( 210 ) M 19 01381

 ( 220 ) 2019.04.29.

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01382

 ( 220 ) 2019.04.29.

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

  
( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01383

 ( 220 ) 2019.04.29.

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01384

 ( 220 ) 2019.04.29.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01385

 ( 220 ) 2019.04.29.

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01386

 ( 220 ) 2019.04.29.

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

  

( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01418

 ( 220 ) 2019.05.01.

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

 Érsek-Csanádi Ferenc 30%, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Lajos Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) FERBELT a főtt kutyaeledel

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

  40    Főzött kutyaeledel fagyasztással történő tartósítása.

 ( 210 ) M 19 01469

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Kovács Tamás István, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01470
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 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Peresztegi Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 szervezése, lebonyolítása; versenyek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 01475

 ( 220 ) 2019.05.06.

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

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Darassa

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

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

 pudingok; túró; túrókészítmények.

 ( 210 ) M 19 01476

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  DARASSA TEJ Kft, Balmazújváros (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 pudingok; túró; túrókészítmények.

 ( 210 ) M 19 01477

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  HRBM Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Kalapáruk; lábbelik; ruházati cikkek.

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

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

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

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

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

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

kapcsolatos katalógusalapú kiskereskedelmi szolgáltatások: lábbelik; a következő árukkal kapcsolatos

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

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

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

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

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

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

kiskereskedelmi szolgáltatások: kalapáruk; a következő árukkal kapcsolatos televíziós kiskereskedelmi

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

 cikkek.

 ( 210 ) M 19 01480

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Faragó Tibor, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

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

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

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

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

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

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; honlapforgalom optimalizálása; hírességek

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

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

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi

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

internetes weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; kereskedelmi reklámszövegek készítése;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal

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

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

szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kültéri reklámok

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

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

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

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

 információs szolgáltatások.

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

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

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

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

 on-demand közvetítések.
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 ( 210 ) M 19 01482

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  Biró Szilárd, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; szépségszalonok; szülésznők szolgáltatásai; állatgyógyászati

 szolgáltatások; állatok ápolása; állattenyésztés;

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

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

 szolgáltatások; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 19 01484

 ( 220 ) 2019.05.07.

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

 ( 300 )  302019000015293 2019.03.04. IT

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

 ( 541 ) UNIPITIRAM

 ( 511 )  5    Központi idegrendszerre ható gyógyszerészeti termékek.

 ( 210 ) M 19 01485

 ( 220 ) 2019.05.07.

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

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

 ( 541 ) SKYWORKS Sky5

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

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

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

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

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

távközlési berendezésekhez; rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs berendezések,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kommunikációs chipkészleteket; számítógépes hardver rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli

kommunikációs berendezésekhez; félvezető ostya; kerámiaanyagokból, dielektrikumokból,

ferritkomponensekből, mágneses komponensekből készült elektronikus alkatrészek, számítógépes szoftver

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

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

 formában.

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

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

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

 konzultációs szolgáltatások.

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01486

 ( 220 ) 2019.05.07.

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

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

 ( 541 ) Sky5

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

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

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

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

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

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

távközlési berendezésekhez; rádiófrekvenciás és alapsávú vezeték nélküli kommunikációs berendezések,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kommunikációs berendezésekhez; félvezető ostya; kerámiaanyagokból, dielektrikumokból,

ferritkomponensekből, mágneses komponensekből készült elektronikus alkatrészek, számítógépes szoftver

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

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

 formában.

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

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

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

 konzultációs szolgáltatások.

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01487

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Anti-s

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

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

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

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

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

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

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

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

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

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

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

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01488

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

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

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

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

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

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

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

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

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

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

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

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01489

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

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

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

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

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

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

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

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

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

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

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

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

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

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01490

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

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

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

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

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

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

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

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

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

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

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

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01491
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 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  QX WORLD Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

számítógépes szoftverek gyógyászati területhez kapcsolódóan; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek

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

 operációs szoftver biofeedback eszközökhöz.

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

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra; biofeedback készülékek és biorezonancia eszközök gyógyászati használatra.

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

nagykereskedelme; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes

szoftverekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel

 kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökkel kapcsolatosan.

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

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés biofeedback eszközökhöz; biofeedback

eszközök operációs rendszerszoftvereinek fejlesztése; biofeedback eszközök operációs rendszerszoftvereinek

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

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

 kapcsolatban; szoftver mint szolgáltatás biofeedback eszközökhöz.

 ( 210 ) M 19 01492

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Csiki Ingrid, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Fori Hajnal, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 terjesztése; szövegszerkesztés; titkársági szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 19 01493

 ( 220 ) 2019.05.08.

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

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

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

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

 ügyintézés, bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 19 01520

 ( 220 ) 2019.05.08.

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

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

 ( 541 ) Pápa és Vidéke

 ( 511 )   16    Nyomtatott folyóiratok, magazinok; folyóiratok.

  41    Online kiadványok megjelentetése.

 ( 210 ) M 19 01549

 ( 220 ) 2019.05.13.

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

 ( 740 )  Illés Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Szélvédők, ablaktörlők, szélvédőtörlők.

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

 építési üveg kivételével.

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

 szélvédőtörlők kiskereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01561

 ( 220 ) 2019.05.14.

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

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kurultáj

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

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

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

 vívóálarcok; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].

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

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

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

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01562
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 ( 220 ) 2019.05.14.

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

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kurultáj-Magyar Törzsi Gyűlés

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

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

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

 vívóálarcok; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].

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

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

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

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01584

 ( 220 ) 2019.05.16.

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

  

( 546 )

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

  37    Építkezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 01593

 ( 220 ) 2019.05.17.

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

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest

  

( 546 )

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

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

kezelése és ártalmatlanítása; elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítása; lámpahulladékok

visszagyűjtése; lámpahulladékok ártalmatlanítása; lámpahulladékok újrahasznosítása; hulladék kezelésével

 kapcsolatos tájékoztatás; hulladék újrahasznosításával kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 19 01603

 ( 220 ) 2019.05.20.

 ( 731 )  Felelős Gasztrohős Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 541 ) GASZTROHŐS

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

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

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

 környezetvédelmi kiadványok.

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

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

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

 történő eladásával kapcsolatban.

 41    Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási rendezvények szervezése és

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

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

 előadások; online környezetvédelmi tájékoztatás.

 42    Környezetvédelmi konzultáció; környezetvédelmi konzultáció vendéglátóipar számára; környezetvédelmi

vizsgálatok; környezetvédelmi kockázatértékelés; környezetvédelmi felmérések; környezetvédelmi konzultációs

szolgáltatások; környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás;

tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; kutatási szolgáltatások a környezetvédelem

 tárgyában; környezetvédelem területén végzett kutatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

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

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

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

táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk

 nyújtása.

 ( 210 ) M 19 01639

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Thummerer Vilmos, Noszvaj (HU)

 ( 541 ) Polett

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

 ( 210 ) M 19 01641

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Bélai György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. László Judit, Budapest

 ( 541 ) Arthivum

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

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

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

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

 szolgáltatások.

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

 médiába; számítógépes rendszerek tervezése.

 ( 210 ) M 19 01642

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Reszler Róbert, Debrecen (HU)

 ( 541 ) felhőmaszk

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 01643

 ( 220 ) 2019.05.23.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

 korrózió-gátló készítmények.

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

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

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

 építésével kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 01647

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Jovanné Császár Edit, Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

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

 rovarriasztók.

 9    Rovarok vonzására és elpusztítására szolgáló elektromos eszközök.

  21    Rovarcsapdák.

 ( 210 ) M 19 01648

 ( 220 ) 2019.05.23.

 ( 731 )  Jovanné Császár Edit, Hódmezővásárhely (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Egérirtó szerek, patkánymérgek.

 ( 210 ) M 19 01650

 ( 220 ) 2019.05.23.

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

 ( 740 )  Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

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

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

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

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

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

 kivonatok tejalapú italok előállításához; hígítható készítmények tejalapú italok készítéséhez.

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

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

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

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

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

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

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

 rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; édesség alapú rágcsálnivalók, ropogtatnivalók.

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

kivonatok üdítőitalok előállításához; higítható készítmények üdítőitalok készítéséhez; esszenciák italok

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

 szénsavas italok; energiaitalok; vizek.

 ( 210 ) M 19 01652

 ( 220 ) 2019.05.24.

 ( 731 )  Takács Gusztáv, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 fájlok; letölthető elektronikus könyvek.

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

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

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

 nyomtatványok) terjesztése.

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

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

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

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

szolgáltatások; színházi szórakoztatás; filmszínházi szórakoztató szolgáltatások; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

szervezése; szórakoztatási információs szolgáltatások; kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek

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

szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; videofilmek hanganyagának

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

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

 ( 210 ) M 19 01653

 ( 220 ) 2019.05.24.

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01654

 ( 220 ) 2019.05.24.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   22    Állati toll, pihe.

  24    Libatollal töltött paplan.

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

  31    Élő állatok.

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

 ( 210 ) M 19 01655

 ( 220 ) 2019.05.24.

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

 ( 740 )  dr. Kocsis István, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

 sörök; sörutánzat; stout [erős barna sör].

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 01656

 ( 220 ) 2019.05.24.

 ( 731 )  Stettner Veronika, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 táncos rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 19 01657

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Merkbau Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Gittek és töltőpépek.

 6    Fém építőanyagok.

  17    Tömítő, kitömő és szigetelő anyagok.

  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez.

 ( 210 ) M 19 01659

 ( 220 ) 2019.05.27.

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

 dr. Orosz Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Bobdent

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

 ( 210 ) M 19 01660

 ( 220 ) 2019.05.27.

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

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01661

 ( 220 ) 2019.05.27.

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

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01662
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 ( 220 ) 2019.05.27.

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

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 01663

 ( 220 ) 2019.05.27.

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

 dr. Bártfai Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Elhivatott fogorvosok, őszinte mosoly.

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

 ( 210 ) M 19 01672

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Havasi Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tarolóedények háztartási és konyhai célokra; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk, ezen belül: poharak, ital fogyasztására

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

 ( 210 ) M 19 01679

 ( 220 ) 2019.05.27.

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

 ( 541 ) Mértéke van a jónak

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

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

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

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

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

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 01680

 ( 220 ) 2019.05.27.

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

  

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

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

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

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

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

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 01681

 ( 220 ) 2019.05.27.

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

  

( 546 )

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

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

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

 tortilla, vajas kekszek, zsemlék, zsemlemorzsa.

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

 kávéházak, vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 01682

 ( 220 ) 2019.05.28.

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

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; cukrászda.

 ( 210 ) M 19 01687

 ( 220 ) 2019.05.27.

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

 ( 300 )  554588 2019.03.18. CZ

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) GamaNeurax

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők és gyógyhatású táplálékok (nutraceutikumok).

 ( 210 ) M 19 01719

 ( 220 ) 2019.05.29.

 ( 731 )  Leányfalvi Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Mobil falú infrasugárzó kabin egészségügyi felhasználásra.

  28    Sporteszközökhöz felhasználható mobil falú infrasugárzó kabin.

 ( 210 ) M 19 01720

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  CZERO Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok és egyéb szeszesitalok.

  35    Saját készítésű borok kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01721

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  Hechta Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) Gyógyszer a növénynek, orvosság a talajnak

 ( 511 ) 5    Növényvédő szerek; termésnövelő anyagok; növény regeneráló szerek; növényvédelmi segédanyagok;

 talajjavító szerek.

 35    Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, növény regeneráló szerek, növényvédelmi segédanyagok és

 talajjavító szerek kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01722

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  Hechta Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Becőragasztó; növényvédelmi segédanyagok.

 ( 210 ) M 19 01723

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  Hechta Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Növényvédő szerek; termésnövelő anyagok; növény regeneráló szerek; növényvédelmi segédanyagok;

 talajjavító szerek.

 35    Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok, növény regeneráló szerek, növényvédelmi segédanyagok és

 talajjavító szerek kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01724

 ( 220 ) 2019.05.30.

 ( 731 )  Indamedia Sales Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlés.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 01753

 ( 220 ) 2019.06.03.

 ( 731 )  Veszprémi Zsolt, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő szolgáltatásokhoz; applikációk mobileszközökre;

applikációs szoftver; beszélgetések szimulációjára szolgáló számítógépes chatbot szoftverek; blogszoftverek;

digitális telefon platformok és szoftverek; fájlmegosztó szoftverek; számítógépes programok online

adatbázisokhoz való hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; számítógépes szoftver-platformok szociális

hálózatépítéshez; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógépes szoftverfejlesztő eszközök a közösségi

 hálózatépítéshez; szoftverek on-line üzenetküldéshez.

 38    Digitális átviteli szolgáltatások; elektronikus átviteli szolgáltatások; elektronikus üzenettovábbítás;

fotófeltöltési szolgáltatások; internetes csevegő [chat] szobák biztosítása; kommunikáció online blogokon

keresztül; közösségi hálózatok csevegőszoba szolgáltatásai; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; online

csevegőszobák biztosítása közösségi hálózatépítés; online csevegőszobák biztosítása számítógép-használók

közötti üzenetküldésre; online hirdetőtáblák és csevegő szobák üzemeltetése; számítógépes felhasználók

egymásközti üzeneteinek továbbítására szolgáló online chatszobák és elektronikus hirdetőtáblák rendelkezésre

bocsátása; számítógéppel támogatott kép-, adat- és üzenettovábbítás; üzenetek, hozzászólások és multimédiás

 tartalmak felhasználók közti továbbítására szolgáló online chatszobák biztosítása; videófeltöltési szolgáltatások.

 42    Blogokhoz való szoftverek készítése és karbantartása; keresőmotorok biztosítása kommunikációs

hálózatokon való adatszerzéshez; multimédiás alkalmazások programozás; számítógépes hálózati

alkalmazásokkal kapcsolatos tanácsadás és szakértés; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és

karbantartásával kapcsolatos; tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szolgáltatások; tárhely

 szolgáltatás digitális tartalmak, nevezetesen online újságok és blogok számára.

 ( 210 ) M 19 01770

 ( 220 ) 2019.06.04.

 ( 731 )  UNIX AUTÓ KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; szűrőanyagok [vegyi, ásványi,

 növényi és egyéb feldolgozatlan anyagok]; fagyálló folyadékok; oldószerként használt vegyipari készítmények.

 3    Járműtisztitó készítmények; tisztítószerek; tisztító és illatosító készítmények.

 4    Ipari olajok; kenőolajok; motorolajok.

7    Motorok, hajtóművek és gépalkatrészek, valamint vezérlések gépek és motorok üzemeltetéséhez; csapágyak;

 szűrők (gépek vagy motorok részei).

 8    Kéziszerszámok és kézi eszközök anyagmegmunkáláshoz, építéshez, javításhoz és karbantartáshoz.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; mérő, észlelő és felügyeleti készülékek, kijelzős szabályozókészülékek;

jelzőberendezések; védelmi és biztonsági berendezések; adatfeldolgozó berendezések és tartozékaik (elektromos

és mechanikus); akkumulátorok; érzékelők; kapcsolók, elektromos; munkavédelmi öltözékek [balesetek vagy

 sérülések ellen].

  11    Gépjármű HVAC rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondicionáló].

 12    Járművek részei és szerelvényei; ablaktörlők, szélvédőtörlők [járműalkatrészek]; fékalkatrészek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1897



járművekhez; futóművek, alvázak járművekhez; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; lopásgátló és biztonsági

 eszközök és felszerelések járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; munkaruházati cikkek; munkacipők.

 ( 210 ) M 19 01771

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  Marosi Béla, Budapest (HU)

 ( 541 ) Livingroom Hair Budapest

 ( 511 )   25    Fodrász beterítőkendők.

 41    Fodrászati technikákkal kapcsolatos oktatási szemináriumok; fodrásztermékek bemutatása képzési célokból.

 44    Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok

szolgáltatásai katonai szolgálatot teljesítőknek; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek; fodrászszalonok

 szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01772

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  LEET Gaming Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Török Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 01775

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  Hetednapi Adventista Egyház, Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 01777

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  Dr. Koppány Szilveszter 25%, Budapest (HU)

 Dr. Kovács Zoltán 25%, Pápa (HU)

 Gréts Gábor 25%, Budapest (HU)

 Varga Giulietta 25%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú rendezvények szervezése; üzleti menedzsment boltok,

üzletek számára; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével);

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi
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szolgálatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgálatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások; édességekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgálatások; csészékkel és poharakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások;

jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások; gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgálatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgálatások; kiskereskedelmi bolt szolgáltatások a ruházat

területén; kiskereskedelmi szolgálatások alkoholos italokkal kapcsolatban; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; péktermékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; élő

előadások szervezése bemutatása; zenés előadások bemutatása; szórakoztató klubszolgálatások; konferenciák

szervezése, lebonyolítása és rendezése; videórögzítés; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; az éttermi

szakmához kapcsoló képzés; képzés élelmiszerek kezelése terén; szemináriumok és workshopok [képzés]

 szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az

engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításhoz; mobil éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatás;

önkiszolgáló éttermek; sörbárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék,

 étkezdék.

 ( 210 ) M 19 01780

 ( 220 ) 2019.06.05.

 ( 731 )  Medgyesi Zoltán József, Lébény (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Magazin borítók; magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok, magazinok.

 ( 210 ) M 19 01782

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 2    Beltéri és kültéri falfestékek; fafestékek; fakonzerváló anyagok; korróziógátló készítmények; fakonzerváló

 készítmények; festékek; lakkok.

  17    Szigetelőtapaszok; tömítőanyagok; tömítőkittek; vízhatlan tömítések; kitömőanyagok.

 35    Festékek, lakkok, szigetelőanyagok, tömítőanyagok, tömítőkittek, vízhatlan tömítések, kitömőanyagok

kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; festékek, lakkok, szigetelőanyagok, tömítőanyagok, tömítőkittek, vízhatlan

tömítések, kitömőanyagok reklámozása és marketingtevékenységek, beleértve termékek bemutatását és ezzel

kapcsolatos kiállítások szervezése és lebonyolítása; festékek, lakkok, szigetelőanyagok, tömítőanyagok,

 tömítőkittek, vízhatlan tömítések, kitömőanyagok internetes kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01786

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  Tresz Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, wellness és közérzetjavító szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 01810

 ( 220 ) 2019.06.10.

 ( 731 )  Hikádi Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakoktatás, szakmai képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés].

 44    Szépségápolás emberek részére; szépségápolás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; fodrász

szalonok; fodrászat; fodrász szolgáltatás; higiéniai szolgáltatások emberek számára; fodrászszalon szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01811

 ( 220 ) 2019.06.10.

 ( 731 )  Tóth Szilvia, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kézműves szappanok; szappan; szappan termékek; fürdőolajok; gyógynövények fürdéshez; illatosított

fürdősók; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; dezodorok; testápoló dezodorok; test spray-k; ajakkenőcsök,

ajakbalzsamok; arc- és testkrémek; aromaterápiás krémek; aromaterápiás oldatok; arctonikok [kozmetikumok];

arctisztító tejek; arcszérum kozmetikai használatra; bőr tisztítására és frissítésére szolgáló dezodorok; bőrápoló

illóolajok; bőrápoló kivonatok; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikumok; éjszakai krémek

[kozmetikumok]; fürdősók; hámlasztószerek; hidratáló krémek, tejek és zselék; hidratáló készítmények

[kozmetikai szerek]; hidratálók [kozmetikumok]; illatos olajok bőrápolásra; illóolajok kozmetikai használatra;

illóolajok légfrissítőkhöz; kézkrémek; körömerősítők [kozmetikumok]; kozmetikai arcápoló készítmények;

kozmetikai hidratálók; lábápolási készítmények (nem gyógyhatású); napozás utáni hidratálók; napolajak

[kozmetikumok]; napozókészítmények [kozmetikumok]; nappali krémek; narancsbőr elleni krémek; olajok

kozmetikai célokra; öregedés elleni bőrápoló készítmények; sminkeltávolító krémek; testápolók; testvaj; hajápoló

készítmények, nem gyógyászati célokra; hajbalzsam; sampon; szakállápoló készítmények; borotválkozás utáni

készítmények; borotválkozás előtti készítmények; folyadékok borotválkozáshoz, borotvakrémek; borotvaszappan.

 41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy

globális számítógépes hálózaton; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; tudományos munkák

 közzététele.

 44    Bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel
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kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

információnyújtás; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógynövényes orvoslás; masszázzsal

 kapcsolatos információk; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01812

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) OSTEOSENIOR

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok;

táplálékkiegészítők; gyógynövény-, ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő

személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges

 táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 ( 210 ) M 19 01813

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 ) OSTEOZID

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; ásványvizek gyógyászati

használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek; bőrkeményedés és aranyér elleni

készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra kialakított diabetikus élelmiszerek;

táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták; vitaminos gumicukorkák; folyékony

vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok; étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek;

gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények; gyógynövénykivonatok; immunerősítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; izzadás és lábizzadás elleni szerek;

ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szérumok;

táplálékkiegészítők; gyógynövény-, ásványi anyag- és vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő

személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat, hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges

 táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

 ( 210 ) M 19 01816

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  GIGI Cosmetic Laboratories Ltd., Petah-Tikva (IL)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 ) ACNON
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 ( 511 ) 3    Kozmetikumok, pipere készítmények, bőrápoló kozmetikai készítmények, beleértve a nem gyógyhatású

 pattanás elleni készítményeket.

 ( 210 ) M 19 01818

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  GÓZ TAMÁS, Budapest (HU)

 ( 541 ) SZINKRONIKUM

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 01823

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  Kéri András Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; táncos rendezvények szervezése, szabadidős rendezvények

szervezése; zenei rendezvények szervezése; vállalati rendezvények, szórakoztatás; szabadidős rendezvények

megszervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; születésnapi party-rendezvény szervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése;

zenés szórakoztató rendezvények szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; élő szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; jegyfoglalási szolgáltatások

kulturális rendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyvásárlási

szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; különleges

rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; szórakoztató szolgáltatások korcsolyázási rendezvények

formájában; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; jegyfoglalási szolgáltatások, szórakoztató és szabadidős rendezvények; ceremóniamesteri

szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; kulturális, szórakoztatási és sportcélú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában;

lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; művészek fellépésének lefoglalása

rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más

szórakoztató rendezvényekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekre;

szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; sportolók rendezvényeken

történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás); szórakoztatásról és szórakoztató

rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; sport- és fitneszszolgáltatások;

sportklubok rendezvényeinek irányítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási rendezvények lebonyolítása;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

 létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások.

 43    Ideiglenes szállásbiztosítás; vendéglátási szolgáltatások (szállásadás); étel- és italellátás; vendéglátási

szolgáltatások (étel-italszolgáltatás); vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás, vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások, vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; mobil catering szolgáltatások,

szállodai catering szolgáltatások, catering szolgáltatások étel biztosításhoz, étel és ital catering intézményeknek;

étel és ital catering koktélpartikra és bankettekre; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek, vásári és

 kiállítási létesítmények számára; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén.
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 ( 210 ) M 19 01826

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  Nemesvámos Község Önkormányzata, Nemesvámos (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Gergely, Veszprém

 ( 541 ) Ötcsillagos Esték

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 19 01827

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  Donau Dental Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pozsgai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Donau Dental

 ( 511 )  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogászat; fogszabályozási szolgáltatások; klinikák, orvos

rendelők szolgáltatásai; kozmetikai fogászat; szedációs fogászat; fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogászattal

kapcsolatos tanácsadás; fogászati tanácsadás; fogászati szolgáltatások; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogászati

 eszközökhöz kapcsolódó tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 01831

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Néma Kacsa Étterem

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; borbárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elhelyezés

biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok

biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása

fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások

számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások;

ételszobrászat; éttermek értékelései; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és

bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi

foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek; gyorséttermek,

snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása

sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak;

kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok;

koktélbárok szolgáltatásai; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek;

pizzériák; pub szolgáltatások; salátabárok; ramen étterem szolgáltatásai; snack-szolgáltatások;
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sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; személyre szabott

étrendtervezési szolgáltatások weboldalon keresztül; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok

biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal

kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok;

teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások

éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás

(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai;

washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz;

elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és

ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos

helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési

szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési

szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára;

étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával

kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára;

éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; japán ételek készítése

azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel

biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási

szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások;

receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és

nyilvános eseményekre; sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre;

spanyol ételek készítése azonnali fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; születésnapi partiszerviz

szervezése; szállodai catering szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; udon és

soba éttermek szolgáltatásai; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése

 születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátóipar.

 ( 210 ) M 19 01833

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  Kaszás Péter, Solymár (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; üzleti tanácsadás; vállalati attitűdök elemzése;

 vállalati viselkedés, magatartás elemzése.

 41    Blogírási szolgáltatások; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

mentorálás; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel

kapcsolatban; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; személyiségfejlesztési szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning; üzleti mentorálási szolgáltatások;
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workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,

 lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01839

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  ÖKO-PAPERLAND Kereskedőház Kft., Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Egészségügyi papír, WC papír; háztartási papírtörlő; papírzsebkendő; szalvéta.

 ( 210 ) M 19 01850

 ( 220 ) 2019.06.07.

 ( 731 )  Art & Smart Egg Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Mondrian Blocks

 ( 511 ) 9    Számítógépes játékok; számítógépes játék szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek; mobil

alkalmazások; szoftverek és alkalmazások mobileszközökhöz; multimédiás alkalmazások mobil eszközökhöz;

 interaktív játékalkalmazások mobil eszközökhöz.

 28    Játékok; műanyag játékok; játékszerek; játékfigurák; kirakós játékok; alakzatokból álló logikai

 játékkészletek; televíziókészülékkel használható játékok, játékkészülékek; társasjátékok.

  30    Csokoládé; csokoládéfigurák; csokoládéból készült játékalakzatok.

  42    Internetalapú játék alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása.

 ( 210 ) M 19 01852

 ( 220 ) 2019.06.13.

 ( 731 )  Dés László, Budapest (HU)

 ( 541 ) PETŐFI 2.00

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 01854

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 01855

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 01857

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 19 01858

 ( 220 ) 2019.06.12.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 ( 210 ) M 19 01865

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  Vinnai Attila, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ékszerészettel kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások; online kereskedelmi szolgáltatások; ékszerekkel

 kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01866

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  Nagy Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Masszázságyak.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére, wellness és közérzetjavító szolgáltatás,

 masszázs.

 ( 210 ) M 19 01872

 ( 220 ) 2019.06.13.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Bébiételek, étrend-kiegészítők emberek és állatok számára, tapaszok, fertőtlenítőszerek, kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények, gombaölő szerek, gyomirtó szerek.

 8    Evőeszközök, borotvák.

 16    Papír és karton, papíráruk és irodaszerek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok, rajzkellékek és

 művészeti kellékek, ecsetek, tanítási és oktatási anyagok, műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék, (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és

 fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok, hajdíszek.

  27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából).

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és spoitcikkek; karácsonyfadíszek.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, főszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 mártások és egyéb fűszerek; jég [fagyottvíz].

  31    Táplálékok és italok állatoknak.

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 19 01876

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  Dr. Gerő Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Péter, Budapest

 ( 541 ) ÜDE

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); élő előadások bemutatása; fotóriportok készítése; könyvkiadás;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; oktatás és tanítás; elektronikus publikációk

 biztosítása; szövegek kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; szakoktatás, szakmai képzés.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; jogi kutatás; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások].

 ( 210 ) M 19 01880

 ( 220 ) 2019.06.13.

 ( 731 )  dr. Kajtár Vera, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   27    Szőnyegek.

 ( 210 ) M 19 01882

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  AFLOFARM Farmacja Polska sp.z.o.o., Pabianice (PL)

 ( 740 )  KPLI Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ACNEMINUM

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogkrémek;

 kozmetikai kenőcsök.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;

növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra

 tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.

 ( 210 ) M 19 01890

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  Berényi Ilona Pálma, Monoszló (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Káli Kult

 ( 511 )  41    Szórakoztatási célú rendezvényszervezés; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; elektronikus formátumú magazinok

 megjelentetése az interneten; elektronikus magazinok kiadása; magazinok kiadása.

 43    Vendéglátás; vendégházak; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; ideiglenes szállásbiztosítás; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; szállásfoglalás; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek;

turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás].

 ( 210 ) M 19 01897

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  Géró Gábor, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan közvetítés; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások; ingatlan lízing és

bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanügyletek; ingatlantanácsadás; ingatlanügynökség; ingatlanközvetítés;

ingatlan értékbecslés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlan bérbeadási

ügyintézés; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanokhoz

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal

kapcsolatban; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai
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épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

 kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 19 01902

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  Árva Zsolt, Deszk (HU)

 ( 541 ) ARTESIA

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; ásványvizek.

 ( 210 ) M 19 01903

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  KERMA DESIGN Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) FLEXWALL

 ( 511 )   19    Beltéri falburkolatok.

 ( 210 ) M 19 01906

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  COOP Szeged Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Havas Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 01907

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  DUTCHMED Export-Import és Szervíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bakonyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 19 01911

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Skanska Retrail III Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) H2Offices

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlan-befektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadás

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékelése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 19 01912

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Skanska Retail III. Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.
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  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlan-befektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadás

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékelése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 19 01918

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; fantasy könyvek; képzőművészeti könyvek; képregény könyvek; nyomtatott folyóiratok,

 magazinok.

 41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyv- és folyóiratkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek publikálása és kiadása;

folyóiratok és könyvek elektronikus közzététele; elektronikus könyvek és folyóiratok megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 210 ) M 19 01919

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyv- és folyóiratkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek publikálása és kiadása;

folyóiratok és könyvek elektronikus közzététele; elektronikus könyvek és folyóiratok megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.

 ( 210 ) M 19 01920

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Metropolis Media Group Lap- és Könyvkiadó Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyv- és folyóiratkiadás;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek publikálása és kiadása;

folyóiratok és könyvek elektronikus közzététele; elektronikus könyvek és folyóiratok megjelentetése;

elektronikus könyvek és folyóiratok publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában;

 elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása.
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 ( 210 ) M 19 01921

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 ( 210 ) M 19 01922

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  SOL-LIGHT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

 11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 ( 210 ) M 19 01926

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Naser Rowhani Tazangi, Shiraz (IR)

 ( 740 )  dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati termékek: női és férfi kabátok és dzsekik; női felsőruházat (ing, blúz, pulóver, atléta/top, póló); női

alsóruházat (szoknya, nadrág, cicanadrág, farmernadrág); női ruhák; női elegáns (estélyi) ruházat; női alsónemü
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(fehérnemű: bugyi, melltartó, atléta); női és férfipizsamák; női hálóingek; női és férfi köntösök; férfi felsőruházat

(ing, pulóver, atléta, póló); férfi alsóruházat (nadrág, farmernadrág); férfi öltönyök; zoknik; nyakkendők; női és

férfi szandálok; női és férfi cipők (utcai cipő, sportcipő, tornacipő); női és férfi kötött áruk (ruházat); sálak;

 sapkák.

 ( 210 ) M 19 01927

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Hurtyák Róbert András, Budapest (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Edzésszimulátorok sportoláshoz; edzésszimulátorok labdajátékokhoz; edzésszimulátorok labdarúgáshoz;

edzésszimulátorok kosárlabda játékhoz; edzésszimulátorok kézilabda játékhoz; edzésszimulátorok röplabda

játékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok labdajátékokhoz; labda dobó eszközt tartalmazó

edzésszimmulátorok labdarúgáshoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabda játékhoz;

labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabdajátékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó

edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; futball labda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok

labdarúgó játékhoz; kosárlabda dobó eszközt és palánkot tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabda játékhoz;

kézilabda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabda játékhoz; röplabda dobó eszközt és

hálót tartalmazó edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; szoftver labdajáték edző berendezésekhez; szoftver

labdarúgó edző berendezésekhez; szoftver kosárlabda edző berendezésekhez; szoftver kézilabda edző

berendezésekhez; szoftver röplabda edző berendezésekhez; labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések;

futball labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; futball labda dobó eszközt és futball kaput tartalmazó

edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt és

kosárpalánkot tartalmazó edző berendezések; kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kézilabda

dobó eszközt és kézilabda kaput tartalmazó edző berendezések; röplabda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezések; röplabda dobó eszközt és röplabda hálót tartalmazó edző berendezések; szoftver labdajátékosok

sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezéssel; szoftver labdarúgó

játékosok sportteljesítményének felmérésére futball labda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel; szoftver

kosárlabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kosárlabda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel;

szoftver kézilabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezéssel; szoftver röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére röplabda dobó eszközt tartalmazó

edző berendezéssel; szoftver labdarúgó játékosok sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt és kaput

tartalmazó edző berendezéssel; szoftver kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérésére labda dobó

eszközt és palánkot tartalmazó edző berendezéssel; szoftver kézilabda játékosok sportteljesítményének

felmérésére labda dobó eszközt és kaput tartalmazó edző berendezéssel; szoftver röplabda játékosok

 sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt és hálót tartalmazó edző berendezéssel.

 28    Edző berendezések; labdajáték edző berendezések; labdarúgó edző berendezések; kosárlabda edző

berendezések; kézilabda edző berendezések; röplabda edző berendezések; labda dobó eszközt tartalmazó edző

berendezések; futball labda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; futball labda dobó eszközt és futball

kaput tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések; kosárlabda dobó

eszközt és kosárpalánkot tartalmazó edző berendezések; kézilabda dobó eszközt tartalmazó edző berendezések;

kézilabda dobó eszközt és kézilabda kaput tartalmazó edző berendezések; röplabda dobó eszközt tartalmazó edző

 berendezések; röplabda dobó eszközt és röplabda hálót tartalmazó edző berendezések.

 41    Edzölétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőlétesítmények üzemeltetése; sportolók képzése; sportolók

edzése edző berendezéssel; labdajátékosok edzése labdajáték edző berendezéssel; labdarúgó játékosok edzése

labdarúgó edző berendezéssel; kosárlabdajátékosok edzése kosárlabdajáték edző berendezéssel;

kézilabdajátékosok edzése kézilabdajáték edző berendezéssel; röplabdajátékosok edzése röplabdajáték edző

berendezéssel; labdarúgó játékosok edzése futball labda dobó berendezést tartalmazó edzőberendezéssel;
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kosárlabda játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést tartalmazó edzőberendezéssel; kézilabda játékosok

edzése kézilabda dobó berendezést tartalmazó edző berendezéssel; röplabda játékosok edzése röplabda dobó

berendezést tartalmazó edző berendezéssel; labdarúgó játékosok edzése futball labda dobó berendezést és kaput

tartalmazó edzőberendezéssel; kosárlabda játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést és palánkot tartalmazó

edzőberendezéssel; kézilabda játékosok edzése kézilabda dobó berendezést és kaput tartalmazó

edzőberendezéssel; röplabda játékosok edzése röplabda dobó berendezést és hálót tartalmazó edzőberendezéssel;

labdarúgó játékosok edzése futball labda dobó berendezést és kaput tartalmazó edzésszimmulátorral; kosárlabda

játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést és palánkot tartalmazó edzésszimmulátorral; kézilabda játékosok

edzése kézilabda dobó berendezést és kaput tartalmazó edzésszimmulátorral; röplabda játékosok edzése röplabda

dobó berendezést és hálót tartalmazó edzésszimmulátorral; labdajátékosok sportteljesítményének felmérése

labdajáték edző berendezéssel; labdarúgó játékosok sportteljesítményének felmérése labdarúgó edző

berendezéssel; kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérése kosárlabda edző berendezéssel; kézilabda

játékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda edző berendezéssel; röplabdajátékosok

sportteljesítményének felmérése röplabda edző berendezéssel; labdajátékosok sportteljesítményének felmérése

labda dobó eszközt tartalmazó labdajáték edző berendezéssel; labdarúgó játékosok sportteljesítményének

felmérése futball labda dobó eszközt tartalmazó labdarúgó edző berendezéssel; kosárlabdajátékosok

sportteljesítményének felmérése kosárlabda dobó eszközt tartalmazó kosárlabda edző berendezéssel;

kézilabdajátékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda dobó eszközt tartalmazó kézilabda edző

berendezéssel; röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérése röplabda dobó eszközt tartalmazó röplabda

edző berendezéssel; labdarúgó játékosok sportteljesítményének felmérése futball labda dobó eszközt és kaput

tartalmazó edző berendezéssel; kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérése kosárlabda dobó eszközt és

palánkot tartalmazó edző berendezéssel; kézilabda játékosok sportteljesítményének felmérése kézilabda dobó

eszközt és kaput tartalmazó edző berendezéssel; röplabda játékosok sportteljesítményének felmérése röplabda

 dobó eszközt és hálót tartalmazó edző berendezéssel.

 ( 210 ) M 19 01931

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  NeoPay Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Mobiltelefonos kommunikáció; digitális fájlok továbbítása; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; üzenetek küldése [elektronikus úton]; üzenetek küldése weboldalon keresztül;

 online szolgáltatások, nevezetesen üzenetek küldése.

 ( 210 ) M 19 01935

 ( 220 ) 2019.06.17.

 ( 731 )  Double-Tex Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőrfi Ádám, Szentes

 ( 541 ) Tan's

 ( 511 )  24    Ágyneműk és takarók; ágytakarók; ágyterítők, ágytakarók; asztali futók textilből; asztalterítők, nem papírból

(1); asztalterítők, nem papírból (2); függönyök; függönyök textilből vagy műanyagból; párnahuzatok,

 vánkoshuzatok (1); párnahuzatok, vánkoshuzatok (2); párnahuzatok, vánkoshuzatok (3).

 ( 210 ) M 19 01936

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Ungor Pál, Izsák (HU)
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 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 554 )

 

 ( 511 )   32    Alkoholmentes szölőital, szőlőlé, alkoholmentes szőlőalapú szörp, energiaital és koktél.

 ( 210 ) M 19 01937

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 01938

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes szölőital, szőlőlé, alkoholmentes szőlőalapú szörpök, energiaitalok és koktélok.

 ( 210 ) M 19 01939

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) Wacha Imre-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók
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biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01940

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) MTI

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01941

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) Tőkéczki László-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem
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letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01942

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) Knézy Jenő-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek
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szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01943

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) Csoóri Sándor-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1);

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 01950

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  OPTICNET Hungary Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények és cikkek; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyszerek és

természetes gyógykészítmények; diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; gyógyászati kötszerek és

applikátorok; acetátok gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; orvosi alkohol;

vatta gyógyászati célokra; vattapálcák, vattapálcikák gyógyászati használatra; szemvizek; szemcseppek;

szemborogatások; szemizom lazítók; szemészeti készítmények; gyógyszeres szemöblítők; szemnedvesítő

készítmények; szemkenőcs gyógyászati használatra; készítmények szemészeti felhasználásra; gyógyszerek

szemészeti használatra; gyógyszerek szemészeti alkalmazásra; szemtapaszok gyógyászati célokra; szemkötszerek

gyógyászati alkalmazásra; szemészetben használt gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerkészítmények

szemműtétekhez, intraokuláris műtétekhez; szemre való kötszerek gyógyászati célokra; szemápoló folyadékok,
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oldatok gyógyászati használatra; szembetegségek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

szemrendellenességek megelőzésre szolgáló gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények

szembetegségek és -tünetek kezelésére; helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok szemfertőzések kezelésére;

szemfertőzések kezelésére szolgáló helyileg alkalmazott fertőzés elleni anyagok; műkönnyek; oldatok

kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; kontaktlencse tisztító készítmények;

kontaktlencse-nedvesítő oldatok; oldatok kontaktlencsék öblítésére; oldatok kontaktlencsék sterilizálására;

oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére; tisztító készítmények

 kontaktlencsékhez.

9    Diagnosztikai berendezések, nem gyógyászati célokra; optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók;

szemüveg; szemüvegek; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék;

szemüvegkeretek; szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; lencsék szemüvegekhez,

szemüveglencsék; szemüveg-lencsék; szem-refraktométerek; szemüveg alkatrészek; szemvédő eszközök;

szemüveg tasakok; szemüveg-, napszemüvegtokok; kerékpáros szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegek

[optika]; szemüvegek síeléshez; szemészeti üveglencsék; polarizációs szemüvegek; vakításmentes szemüvegek;

kamerás szemüvegek; sminkes szemüvegek; felírt szemüvegek; látásjavító szemüvegek; háromdimenziós

szemüvegek; biztonsági szemüvegek; vakításgátló szemüvegek; motoros szemüvegek; nagyító szemüvegek;

szemlencsék, okulárok; védő szemellenzők; védőmaszkok, szemellenzők; lencsék szemüvegekhez; pótlencsék

szemüvegekhez; borítók szemüvegekhez; szemüvegtokok gyermekszemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez;

orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők; nyers szemüveglencsék; biztonsági szemüvegek a szemek

védelméhez; nyeles szemüvegek, lornyonok [opera szemüvegek]; szemvédő viselet sportoláshoz; sürgősségi

szemmosó állomás; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek

lövéshez [optikai]; síeléshez használt szemüvegek; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; virtuális valóság

szemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez; lencse nélküli

szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; műanyagból készült szemüvegkeretek; visszaverődésgátló

bevonattal ellátott szemüvegek; 3d-s szemüvegek televíziókészülékekhez; szemüvegek, napszemüvegek és

kontaktlencsék; kontaktlencse tárolók, tartók; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; keretek nyeles

szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemlencséket, okulárokat

tartalmazó műszerek; láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; szemüvegkeretek fémből és szintetikus

anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; nyers lencsék látáskorrekcióhoz;

lencsevédők; lencsetokok, lencsetartók; műanyag lencsék; visszaverődésmentes lencsék; cserélhető lencsék;

napszemüveg lencsék; asztrofotográfiai lencsék; lencsék, objektívek; optikai lencsék; fényképészeti lencsék;

fényképezőgép lencsék; diavetítő lencsék; szelfi lencsék; nyers lencsék; nagyító lencsék; lencsék

videokamerákhoz; lencsevédők [fényképezőgépekhez]; lencse szűrők [fényképezőgépekhez]; optikai lencsés

nézőkék; korrekciós lencsék [optika]; objektívek [lencsék] optikák; optikai lencsék napszemüvegekhez; lencsék

arcvédő pajzsokhoz; optikai lencsék védői; lencsevédő sapkák fényképezőgépekhez; zoom [állítható

gyújtótávolságú lencsés] mikroszkópok; lézerek nem gyógyászati célokra; refraktométerek; refraktorok,

 fénysugártörő készülékek; precíziós mérőműszerek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; online rendelési

szolgáltatások; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing;

gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó

nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint

gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;
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közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

(röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

szponzorok felkutatása; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás; értékesítési

 promóciós szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi

vizsgálatok; egészségügyi szűrés; orvosi szűrővizsgálatok; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek

diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; gyógyászati szolgáltatások krónikus fájdalom kezelésének

területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a fejfájás területén; egészségügyi szűrési szolgáltatások a nyakfájás

területén; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; egészségfelmérési vizsgálatok; szemüveg

testreszabása; szemüveg beállítása; szemészeti szolgáltatások; szembankok szolgáltatásai; szemöldökfestési

szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások; szemészeti szűrési szolgáltatások; lézeres szemsebészeti

szolgáltatások; látásvizsgálati [optikusi] szolgáltatások; optikai szolgáltatások; optikai tesztek; optikusok

 szolgáltatásai; optikai lencsék illesztése; optikai képalkotás gyógyászati diagnosztikai használatra.

 ( 210 ) M 19 01958

 ( 220 ) 2019.06.19.

 ( 731 )  TRIBE Hotel Group PTY Ltd., Vic 3142 (AU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállodák szolgáltatásai; éttermi szolgáltatások (ételek és italok biztosítása); ideiglenes szállás; szálloda;

kávézók, teaszobák, bárok (kivéve klubok); utazási irodai szolgáltatások, nevezetesen szállodai szobák foglalása

utazók, ideiglenes szálláshelyek és éttermek számára; szállodák, ideiglenes szálláshelyek és éttermekkel

kapcsolatos információk biztosítása; helyiségek, csarnokok és terek foglalása, kölcsönzése és bérlése

konferenciák és találkozók számára; szobák, csarnokok és terek foglalása, kölcsönzése és bérlése szemináriumok,

bankettek, koktélok és fogadások számára; tanácsadás és konzultáció (nem üzleti) a szállodák és éttermek

 területén.

 ( 210 ) M 19 01959

 ( 220 ) 2019.06.19.

 ( 731 )  Font Pincészet Kft, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) ORCZY

 ( 511 )  33    Fehér habzóborok; vörös habzóborok; édes almabor; száraz cider; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos

borok; asztali borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; desszertborok; édes

borok; égetett szeszes ital alapú aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel védett borok; fehérbor; forralt bor;

feketemálna bor [bokbunjaju]; forralt borok; főzőbor; gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor;

habzóbor, pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli]; lőre, csiger; megerősített borok; pezsgős borok; rozé

borok; sangría; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vörösbor; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből; alkoholos kávé alapú italok;

alkoholos keserű aperitifek; alkoholos koktélok hűtött zselatin formájában; alkoholos puncsok; alkoholos tea

alapú italok; alkoholos üdítőitalok; alkoholtartalmú koktélkeverékek; bor alapú aperitifek; borból és

gyümölcsléből készült alkoholos italok; boros koktélkészítmények; borpuncs; elkészített alkoholos koktélok;
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gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem

 söralapú; koktélok; likőr alapú aperitifek; alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok.

 ( 210 ) M 19 01989

 ( 220 ) 2019.06.21.

 ( 731 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hetényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; mobiltelefonos

 kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

  42    Szoftver-karbantartás; elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01990

 ( 220 ) 2019.06.24.

 ( 731 )  Nagy Lilla Ibolya, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sporttal kapcsolatos szolgáltatások, jóga és jógaoktatás.

 ( 210 ) M 19 01992

 ( 220 ) 2019.06.24.

 ( 731 )  Melis Eszter, Lajosmizse (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kistermelők által termelt alaptermékek, vagy betakarított, vagy összegyűjtött vadon termő alaptermékek és

az alaptermékekből előállított elsődlegesen feldolgozott termékek kereskedelme, automatákból és hűtő

automatákból történő árusítása vásárlók számára napi 24 órában; kistermelők által termelt gyümölcsök,

zöldségek, méz, tojás, tej, tejtermékek, halak, húsok, húsipari készítmények, füstölt és töltelék áruk, lekvárok,

szörpök, tészták kereskedelme, automatákból és hűtő automatákból történő árusítása vásárlók számára napi 24

órában; piac működtetése vásárlók számára; piacok működtetése vásárlók számára napi 24 órában; árusító

 automaták kölcsönzése és bérbeadása; árubemutatás; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02005

 ( 220 ) 2019.06.25.

 ( 731 )  Bánfi Zsoltné, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg,

 porcelán- és fajanszáruk.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02006

 ( 220 ) 2019.06.25.

 ( 731 )  Fashion Room Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); gasztronómiai szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02034

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Petruzsán Krisztián, Gyula (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Sátrak kis- és nagykereskedelme; sportfelszerelések és -eszközök kis- és nagykereskedelme; túrázáshoz

használt ponyvamenedékek kis- és nagykereskedelme; balták kis- és nagykereskedelme; bögrék kis- és

nagykereskedelme; bőr övcsat kis- és nagykereskedelme; bőrtarisznyák kis- és nagykereskedelme; bőrtasak kis-

és nagykereskedelme; bőrtáskák kis- és nagykereskedelme; edények, főzőeszközök kis- és nagykereskedelme;

fűrészek kis- és nagykereskedelme; kések kis- és nagykereskedelme; kulacsok kis- és nagykereskedelme;

kulcstartók kis- és nagykereskedelme; ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; ruházati kiegészítők kis- és

nagykereskedelme; táskák kis- és nagykereskedelme; hátizsákok kis- és nagykereskedelme; válltáskák, tarisznyák

 kis- és nagykereskedelme.

 39    Bozótmíves "bushcraft" túravezetés; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; túraszervezés és

 kivitelezés; városnézés és kirándulások szervezése, idegenvezetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02035

 ( 220 ) 2019.06.27.
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 ( 731 )  Jónás Szabolcs, Csengele (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Meggy bor.

 ( 210 ) M 19 02037

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Czene Csilla, Kecskemét (HU)

 Czene Mónika, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) phiphi

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 210 ) M 19 02038

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Czene Mónika, Kecskemét (HU)

 Czene Csilla, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 210 ) M 19 02039

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Zieger Vilmos, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mohácsy Lénárd, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Ablakgörgők; ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny rögzítők;

ablakszárny-rögzítők fémből (1); ablakszárny-rögzitők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások;

ablakzárok, nem elektromos; ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos;

ajtóreteszek fémből; ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből;

fémablakok; fém ablakzárak, reteszek; fémajtók; fém ajtókeretek; szárnyas fém ablakok; fémből készült

 ajtórőgzítők; harmonikaajtók fémből; lengőajtók fémből; páncélozott fémajtók; vezetősínek fémből tolóajtókhoz.

 19    Ablaküveg, a járműablak kivételével; ablaküveg építési célokra (1); ablaküveg építési célokra (2);

ajtókeretek, nem fémből; ajtók, nem fémből (1); ajtók, nem fémből (2); ajtópanelek, nem fémből; forgóajtók, nem

 fémből; harmónikaajtók nem fémből; lengőajtók, nem fémből; páncélozott ajtók nem fémből.

 ( 210 ) M 19 02041

 ( 220 ) 2019.06.27.
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 ( 731 )  Informatika a Társadalomért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gór Csaba Gyula, Budapest

 ( 541 ) Infotér Konferencia

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 02042

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Informatika a Társadalomért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gór Csaba Gyula, Budapest

 ( 541 ) Infobál

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 02043

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Nem gyógyhatású cukorkák; cukorkák és édességek.

 ( 210 ) M 19 02044

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Hans Härtling, Herbsleben (DE)

 ( 300 )  302019101990 2019.02.14. DE

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PHYSIONORM

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperecikkek; illatszerkészítmények;

 illóolajok; bőrápoló kozmetikumok.

5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; pattanások, allergiás tünetek és neurodermitisz

 (veleszületett allergiás érzékenység) kezelésére szolgáló készítmények.

 44    Orvosi szolgáltatások; emberi egészségügyi szolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02045

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Medical Evolution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; egészségmonitorozó szoftverek;

 mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz.

 10    Vér oxigéntartalmának mérésére szolgáló orvosi berendezések; szívritmus figyelők; szívműködést figyelő

készülékek; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; orvosi mérőeszközök; szívverés-mérő berendezések;

fiziológiai mérőkészülékek orvosi használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra; orvosi elemző

berendezések; pulzusmérők; pulzusszám monitorok; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére

 [orvosi használatra]; életjelek ellenőrzésére szolgáló készülékek.

 14    Szíjak órákhoz; elektronikus órák, karórák; vezeték nélküli kommunikációs funkcióval rendelkező órák,

 órák egészségügyi adatok mérésére és továbbítására.

 44    Egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi szűrés; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; irányított egészségügyi szolgáltatások; otthoni egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi

felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban;

egészségügyi szűrési szolgáltatások alvási apnoé területén; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

felméréséhez; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció;

 távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02046

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Medical Evolution Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DR MAP

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverek orvosi döntéshozatal segítéséhez; egészségmonitorozó szoftverek;

 mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz.

 10    Vér oxigéntartalmának mérésére szolgáló orvosi berendezések; szívritmus figyelők; szívműködést figyelő

készülékek; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; orvosi mérőeszközök; szívverés-mérő berendezések;

fiziológiai mérőkészülékek orvosi használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra; orvosi elemző

berendezések; pulzusmérők; pulzusszám monitorok; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére

 [orvosi használatra]; életjelek ellenőrzésére szolgáló készülékek.

 14    Szíjak órákhoz; elektronikus órák, karórák; vezeték nélküli kommunikációs funkcióval rendelkező órák,

 órák egészségügyi adatok mérésére és továbbítására.

 44    Egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi szűrés; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos információnyújtás; irányított egészségügyi szolgáltatások; otthoni egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi

felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; tanácsadás idős emberek egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban;

egészségügyi szűrési szolgáltatások alvási apnoé területén; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

felméréséhez; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció;

 távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02048

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  ARANYTOPÁZ Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged
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 ( 541 ) Kicsi Gesztenye

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 19 02051

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

 ( 210 ) M 19 02059

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  Hajnal Húskombinát Kft., Vámosszabadi (HU)

 ( 541 ) FRÉDI

 ( 511 )  29    Hús-, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és feldolgozott

húskészítmények; szalonna, angolszalonna, császárszalonna, erdélyi szalonna; hurka, kolbász; tarja, karaj, comb;

máj, májpástétom; sonka, parasztsonka, csülök, oldalas; tartósított, fagyasztott, főzött, füstölt, sózott, pácolt,

 érlelt, ízesített húsok; virsli, krinolin, szafaládé, felvágott; disznósajt.

 40    Állati eredetű alapanyagok feldolgozása; állatok levágása; élelmiszerek tartósítása, fagyasztása, főzése,

 füstölése, sózása, pácolása, érlelése, ízesítése.

 ( 210 ) M 19 02060

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  T-Systems Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) KFKI Rendszerintegráció

 ( 511 )   38    Távközlés.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 02062

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  OneTicket Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott jegyek.

  41    Online jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra.

 ( 210 ) M 19 02063

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

 szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 41    Borversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatás, szakmai képzés; borral kapcsolatos konferenciák,

 kiállítások szervezése; nyomtatott és online kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

  43    Vendéglátás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02064

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) "Legyen az Ön bora is az ország büszkesége; Let your wine be the pride of the country"

 ( 511 )  41    Borversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatás, szakmai képzés; borral kapcsolatos konferenciák,

 kiállítások szervezése; nyomtatott és online kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

 ( 210 ) M 19 02065

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

 szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; nyilvántartások vezetése.

 41    Borversenyek szervezése és lebonyolítása; oktatás, szakmai képzés; borral kapcsolatos konferenciák,

 kiállítások szervezése; nyomtatott és online kiadványok szerkesztése, megjelentetése.

  43    Vendéglátás.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02066

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  Horányi Borbála Mária, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Beszédfejlesztés; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; szülők képzése szülői támogató

csoportok szervezése terén; szülők képzése gyermekneveléshez; terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási

 szolgáltatások; alapozó terápia; ayres terápia; Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT).

 44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; beszédterápia; beszéd- és hallásterápia; beszédterápiás

szolgáltatások; hang- és beszédterápiás szolgáltatások; zeneterápiás szolgáltatások; fizikai, pszichológiai és

kognitív célú zeneterápia; művészeti terápia; terápiás szolgáltatások; integrált pszichológiával kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 02068
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 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Gryphon Business Consulting Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 02072

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Wearable Health Hordható Technológiák Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  WOLF THEISS Faludi Erős Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos készülékek és berendezések; elektronikus hőmérséklet regisztrálók, nem orvosi használatra;

elektronikus pulzusszám regisztráló berendezések [nem orvosi használatra]; diagnosztikai berendezések, nem

gyógyászati célokra; elektromos felvevőkészülékek; eredményrögzítők [elektronikus]; adatgyűjtő készülékek,

eszközök; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; napi kilométerszámlálók; szívtevékenység regisztrálására

szolgáló műszerek [tudományos célokra]; elektronikus időmérő, időzítő berendezések; elektronikus

távolságmérők; lépésmérők, lépésszámlálók; érzékelők sebesség méréséhez; sebességmérők, sebességjeizők;

diagnosztikai készülékek, műszerek [tudományos használatra]; elektronikus sport edzőszimulátorok; elektronikus

 edzőszimulátorok [számítógépes hardver és szoftver alapú oktató berendezések]; érzékelő, észlelő berendezések.

 10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra;

diagnosztikai eszközök gyógyászati célra; diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi használatra; digitális

elektronikus vérnyomásmérők; elektrokardiográf felügyelő készülékek; elektrokardiográfiás készülékek;

elektrokardiográf készülékek; elektrokardiográf műszerek; elektrokardiográf felvevők; elektrokardiográf

monitorok; elektrokardiográfok; elektromos, vérnyomást felügyelő eszközök [orvosi használatra]; diagnosztikai,

vizsgálati és felügyeleti berendezések; elektronikus analizátorok gyógyászati célokra; elektronikus szívritmus

figyelők [orvosi használatra]; elektronikus szívritmus monitorok [orvosi célra]; elektronikus szívritmus-rögzítő

berendezések [orvosi célra]; elektronikus vérnyomásmérés-rögzítők [gyógyászati célra]; elektronikus

vérnyomásmérők [orvosi használatra]; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; elemzőkészülékek gyógyászati

célra; automatikus elemzőkészülékek gyógyászati diagnosztikai használatra; életjelek ellenőrzésére szolgáló

készülékek; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére [orvosi használatra]; érzékelő készülékek

orvosi diagnosztikai használatra; kardiográf eszközök; orvosi mérőeszközök; pulzusmérők; pulzusmérő eszközök;

pulzusmérők orvosi célokra; pulzusszámlálók [orvosi készülékek]; pulzusszám monitorok; szívritmusmérő;

szívritmus számlálók; szívritmus figyelők; szívritmus-felügyelők; szívműködést figyelő készülékek; szívaritmiát

szabályozó készülékek; szívverés-mérő berendezések; vérnyomásmérők; vérnyomásmérő készülékek; vérnyomás

vizsgáló készülékek; vérnyomás monitorok; orvosi pulzusnyomás transzduktorok; gyógyászati eszközök

szívműködés regisztrálásához; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; szív-ér-keringési betegségek

 diagnosztizálására szolgáló berendezések.

 ( 210 ) M 19 02073
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 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Wearable Health Hordható Technológiák Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  WOLF THEISS Faludi Erős Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos készülékek és berendezések; elektronikus hőmérséklet regisztrálók, nem orvosi használatra;

elektronikus pulzusszám regisztráló berendezések [nem orvosi használatra]; diagnosztikai berendezések, nem

gyógyászati célokra; elektromos felvevőkészülékek; eredményrögzítők [elektronikus]; adatgyűjtő készülékek,

eszközök; adatgyűjtő és adatrögzítő berendezések; napi kilométerszámlálók; szívtevékenység regisztrálására

szolgáló műszerek [tudományos célokra]; elektronikus időmérő, időzítő berendezések; elektronikus

távolságmérők; lépésmérők, lépésszámlálók; érzékelők sebesség méréséhez; sebességmérők, sebességjeizők;

diagnosztikai készülékek, műszerek [tudományos használatra]; elektronikus sport edzőszimulátorok; elektronikus

 edzőszimulátorok [számítógépes hardver és szoftver alapú oktató berendezések]; érzékelő, észlelő berendezések.

 10    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai mérőberendezések orvosi használatra;

diagnosztikai eszközök gyógyászati célra; diagnosztikai képalkotó készülékek orvosi használatra; digitális

elektronikus vérnyomásmérők; elektrokardiográf felügyelő készülékek; elektrokardiográfiás készülékek;

elektrokardiográf készülékek; elektrokardiográf műszerek; elektrokardiográf felvevők; elektrokardiográf

monitorok; elektrokardiográfok; elektromos, vérnyomást felügyelő eszközök [orvosi használatra]; diagnosztikai,

vizsgálati és felügyeleti berendezések; elektronikus analizátorok gyógyászati célokra; elektronikus szívritmus

figyelők [orvosi használatra]; elektronikus szívritmus monitorok [orvosi célra]; elektronikus szívritmus-rögzítő

berendezések [orvosi célra]; elektronikus vérnyomásmérés-rögzítők [gyógyászati célra]; elektronikus

vérnyomásmérők [orvosi használatra]; elemzőkészülékek gyógyászati használatra; elemzőkészülékek gyógyászati

célra; automatikus elemzőkészülékek gyógyászati diagnosztikai használatra; életjelek ellenőrzésére szolgáló

készülékek; érzékelő berendezések betegek életjeleinek megfigyelésére [orvosi használatra]; érzékelő készülékek

orvosi diagnosztikai használatra; kardiográf eszközök; orvosi mérőeszközök; pulzusmérők; pulzusmérő eszközök;

pulzusmérők orvosi célokra; pulzusszámlálók [orvosi készülékek]; pulzusszám monitorok; szívritmusmérő;

szívritmus számlálók; szívritmus figyelők; szívritmus-felügyelők; szívműködést figyelő készülékek; szívaritmiát

szabályozó készülékek; szívverés-mérő berendezések; vérnyomásmérők; vérnyomásmérő készülékek; vérnyomás

vizsgáló készülékek; vérnyomás monitorok; orvosi pulzusnyomás transzduktorok; gyógyászati eszközök

szívműködés regisztrálásához; testedzés közben viselt szívműködés-figyelők; szív-ér-keringési betegségek

 diagnosztizálására szolgáló berendezések.

 ( 210 ) M 19 02074

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Hegedűs Anett, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ildikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Virágok, szárított virágok.

  35    Virágok, szárított virágok kereskedelme és online kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 02078

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varjas Attila, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Sportversenyek rendezése; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás; szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 19 02085

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Mátrai Edina, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Művészeti terápia.

 ( 210 ) M 19 02088

 ( 220 ) 2019.07.02.

 ( 731 )  ITALFARMACO, S.A., Alcobendas (ES)

 ( 740 )  dr. Tilk Rita ügyvéd és dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) POSTAFEN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; orvosi készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; diétás ételek

 gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; humán étrendkiegészítök.

 ( 210 ) M 19 02093

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Ying Li Peng, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) KREIX

 ( 511 )   25    Ruházat.

 ( 210 ) M 19 02121

 ( 220 ) 2019.07.05.

 ( 731 )  Miklós Attila, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

kereskedelmi információk szolgáltatása; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi promóciós

szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások; szolgáltatások

kereskedelmi ügyletek kezelésére; online üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; elektronikus

kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen információnyújtás termékekről telekommunikációs hálózatokon

keresztül, reklám- és eladási célokra; adminisztrációs adatfeldolgozás; irodai szolgáltatások; üzleti konzultációs

 és tanácsadási szolgáltatások.

  39    Áruk csomagolása és tárolása; raktározás.

 ( 210 ) M 19 02134

 ( 220 ) 2019.07.05.

 ( 731 )  Floric Holding Kft., Szigetszetnmiklós (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   35    Virág kis és nagykereskedelem.

 ( 210 ) M 19 02141

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Csemi-Autó Kft., Dunaszeg (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Épített köröm tipek formázására szolgáló porok kis-és nagykereskedelme; építőzselék kis-és

nagykereskedelme; fedőfények kis-és nagykereskedelme; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat] kis-és

nagykereskedelme; géllakkok kis-és nagykereskedelme; köröm csillámok kis-és nagykereskedelme; körömápoló

készítmények kis-és nagykereskedelme; körömdíszítő matricák kis-és nagykereskedelme; körömerősítő ragasztók

kis-és nagykereskedelme; körömerősítők kis-és nagykereskedelme; körömfestő tollak kis-és nagykereskedelme;

körömgél, körömzselé kis-és nagykereskedelme; körömjavító készítmények kis-és nagykereskedelme; körömlakk

alapozók kis-és nagykereskedelme; körömlakk készítmények kis-és nagykereskedelme; körömlakk lemosók

kis-és nagykereskedelme; körömlakkok kis-és nagykereskedelme; körömreszelők kis-és nagykereskedelme;

 körömszínező porok kis-és nagykereskedelme; műköröm alapanyagok kis-és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 02142

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Tóth Klaudia, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek nem nemesfémből; bokaláncok; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes használatra; egyedi

 tervezésű ékszerek; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; karkötők [ékszerek]; nyakláncok [ékszerek]; testékszerek.

  42    Ékszerek tervezése; ékszertervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02143

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Göblyös Péter, Vácduka (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Füzetek; jegyzetfüzetek; könyvek; naptárak; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott folyóiratok,

 magazinok; nyomtatott oktatási anyagok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

 41    Állatidomítás, kiképzés; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; állatkiképzői oktatás;
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állatok engedelmességi képzése, kiképzése; állatokkal kapcsolatos sportesemények és versenyek szervezése;

engedelmességi kiképző iskolák állatoknak; fényképészet; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; házi

kedvencek gondozásának oktatása; házi kedvencek gondozásának oktatása eladások keretében; házi kedvencek

gondozásának oktatása tréningek keretében; házi kedvencek gondozásának oktatása workshopok keretében; házi

Kedvencek gondozásával kapcsolatos oktatás; házikedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása;

kisállatokkal való bánás oktatása; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyakiállítások, kutyabemutatók;

kutyákkal való bánás oktatása; kutyapanziók működtetésével kapcsolatos oktatás; kutyaversenyek;

kutyaversenyek rendezése; kutyaversenyek szervezése; szórakoztató televíziós műsorok készítése; televíziós

 (műsor) gyártás.

 ( 210 ) M 19 02145

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Dr. Antalóczy Ildikó, Debrecen (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás];

 vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02146

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Fercsákné Kubatovics Klaudia, Szeged (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Folyadékok, krémek sportolók lábának kezeléséhez; sportkrémek.

 ( 210 ) M 19 02147

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  dr. Harmatha Levente István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

 ( 541 ) LILApanda patika

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02153

 ( 220 ) 2019.07.10.

 ( 731 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé, kakaó, csokoládés és kakaós termékek, édességek, cukrászsütemények és péksütemények,

 jégkrémek.

 ( 210 ) M 19 02189

 ( 220 ) 2019.07.11.

 ( 731 )  Kerry Luxembourg S.a.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NAKED GLORY FREE OF MEAT. FULL OF TASTE!

 ( 511 )  29    Húspótlók; zöldségalapú húshelyettesítők; szójaalapú húshelyettesítők; főként húspótlókat tartalmazó

készételek; szója; hamburgerek; kolbász; vagdalt hús; csirkét, sertéshúst, marhahúst, bárányhúst, angolszalonnát,

kacsahúst imitáló szója darabok; húspótló alapú sznekételek; koktélkolbászok; piknik tojások; vegetáriánus

falatok; felvágott alternatívák, nevezetesen húshoz hasonlító protein szeletek és darabok, ideértve a sonka, csirke

szeleteket, pepperonit és pulykát; húsmentes helyettesítők sztékekhez, hússzeletekhez, filékhez, húsgolyókhoz és

kebabokhoz; hűtött készételek, ideértve a húshelyettesítőket is; fagyasztott készételek ideértve a húspótlókat,

nevezetesen curry, tésztaételek, sültek és vegán sültek; szójahal helyettesítők, nevezetesen tengeri rák, hal

rudacskák és halfilék; hot dogok; hot dog virslik; rántott szójafehérje, nevezetesen kievek, gujonok és darabkák

 (nugget); feldolgozott zöldségek; levesek.

 30    Tésztasznekek; virslis tekercsek; fonott tészták; rácsos tészták; tészták; dán tészták; piték; zöldségből és

húshelyettesítőkből álló sütemények; halhelyettesítőkből álló sütemények; pulykahús helyettesítőkből álló

 sütemények; gyümölcsös sütemények; quiche [tésztában sült sós sodó]; krémek.

 ( 210 ) M 19 02191

 ( 220 ) 2019.07.12.

 ( 731 )  Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr.Szabó Judit, Budapest

 ( 541 ) Lendület program

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 02198

 ( 220 ) 2019.07.15.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02199

 ( 220 ) 2019.07.15.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02200

 ( 220 ) 2019.07.15.

 ( 731 )  Zhao Fei, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok; tükrök; keretek.

  21    Eszközök; edények.

  22    Kötelék és zsinegek.

  24    Textíliák és pótanyagaik.

  27    Szőnyegek; lábtörlők.

 ( 210 ) M 19 02201

 ( 220 ) 2019.07.15.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02228

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  Kálberry Kft., Mindszentkálla (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylaltok; fagylaltok és jégkrémek; szörbetek [fagylaltok];
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 kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; fagylaltporok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok.

 ( 210 ) M 19 02229

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  ICE'N'GO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ICE 'N' GO SZUPER PRÉMIUM FAGYLALT

 ( 511 )   21    Bögrék, korsók; műanyag csészék; papírpoharak; poharak papírból vagy műanyagból; műanyag bögrék.

 30    Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek,fagylaltok; csokoládét

tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;

gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; jég,

fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt];

 gyümölcsjégkrém-szeletek.

 ( 210 ) M 19 02231

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  ICE'N'GO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Elvarázsolt Fagyi

 ( 511 )  16    Fagylaltospoharak papírból vagy kartonból; csomagolópapír; csomagolókarton; csomagolóanyagok

élelmiszerekhez; csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolóanyagok

palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok kartonból; csomagolóanyagok; csomagolóanyag

keményítőből; csomagolóanyag kartonból; csomagolóanyag ajándékokhoz; csomagolások, borítások palackokhoz

 papírból vagy kartonból; csomagolások díszítésére szolgáló masnik; cellulózacetát fólia csomagoláshoz.

  21    Bögrék, korsók; műanyag csészék; papírpoharak; poharak papírból vagy műanyagból; műanyag bögrék.

 30    Fagylaltok és jégkrémek; jeges tejek [fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; ízesített jégkrémek;

krémfagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; tejes fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok; csokoládét

tartalmazó fagylaltok; szörbetek [vizes fagylaltok]; fagylaltporok; gyümölcs jégkrémek; sörbetek, jégkásák;

gyümölcsjégkrém; jégkrémrudak; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

csokoládéval ízesített jégkrémek; sörbetkeverékek [fagylaltok]; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek;

gyümölcsjégkrém-szeletek; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; fagylaltok és jég; joghurtalapú

 fagylaltok [főleg fagylalt].

 ( 210 ) M 19 02285

 ( 220 ) 2019.07.23.

 ( 731 )  Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Minden lap, minden nap

 ( 511 )  16    Papír és karton; papírból készült szűrőanyagok; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

építészmodellek; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és

 tárolásához.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák, nem fémből;

 létrák és mozgatható lépcsők, nem fémből; tárolók és ezekhez való fedők és fogantyúk, nem fémből.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások;

 üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

 39    Áruk csomagolása és raktározása; áruk csomagolása és tárolása; jármű parkoltatás és tárolás; parkoltatás és

járműtárolás, kikötői szolgáltatások; szállítás; szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; szállítás

 megszervezése; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások.
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 41    Fordítás; fordítás és tolmácsolás; fordítószolgálat; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatás,

 szórakozás és sport; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02286

 ( 220 ) 2019.07.23.

 ( 731 )  Magyar Lapterjesztő Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; papírból készült szűrőanyagok; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

építészmodellek; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és

 tárolásához.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; display elemek, állványok és jelző- vagy hirdetőtáblák, nem fémből;

 létrák és mozgatható lépcsők, nem fémből; tárolók és ezekhez való fedők és fogantyúk, nem fémből.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások;

 üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások.

 39    Áruk csomagolása és raktározása; áruk csomagolása és tárolása; jármű parkoltatás és tárolás; parkoltatás és

járműtárolás, kikötői szolgáltatások; szállítás; szállítás csővezetéken és kábelen keresztül; szállítás

 megszervezése; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások.

 41    Fordítás; fordítás és tolmácsolás; fordítószolgálat; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatás,

 szórakozás és sport; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02287

 ( 220 ) 2019.07.23.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) PONT JÓ A FÁJDALOMRA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 19 02295

 ( 220 ) 2019.07.24.

 ( 731 )  AVALON CENTER Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik.

 41    Oktatási és képzési szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sport és kulturális tevékenységek;

 szórakoztatás; szabadidős szolgáltatások; kulturális szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02301

 ( 220 ) 2019.07.25.

 ( 731 )  Keresztes Roland, Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25    Baseball sapkák; cipők; hosszúnadrágok; kötött sapkák; nadrágok; pólók; pulóverek; rövid nadrágok,

 sortok; ruházati cikkek; sapkák; snapback típusú sapkák; sportos pulóverek; trikók.

 35    Baseball sapkák kis- és nagykereskedelme; cipők kis- és nagykereskedelme; hosszúnadrágok kis- és

nagykereskedelme; kötött sapkák kis- és nagykereskedelme; nadrágok kis- és nagykereskedelme; pólók kis- és

nagykereskedelme; pulóverek kis- és nagykereskedelme; rövidnadrágok, sortok kis- és nagykereskedelme;

ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; sapkák kis- és nagykereskedelme; snapback típusú sapkák kis- és

nagykereskedelme; sportos pulóverek kis- és nagykereskedelme; trikók kis- és nagykereskedelme;

napszemüvegek kis- és nagykereskedelme; napszemüvegtokok kis- és nagykereskedelme; napszemüvegtartó

 zsinórok kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 02373

 ( 220 ) 2019.07.31.

 ( 731 )  Zhang Zhen Yu, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Fekete Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Főtt húsételek; csirkefalatok; levesek és csontlevesek, húskivonatok.

 30    Csirkés szendvicsek; csirkét tartalmazó szendvicsek; darált marhahúst tartalmazó szendvicsek; göngyölt

szendvicsek; halat tartalmazó szendvicsek; halfilét tartalmazó szendvicsek; hot dogok [szendvicsek]; húst

tartalmazó szendvicsek; pulykás szendvicsek; sajtburgerek [szendvicsek]; salátát tartalmazó szendvicsek;

szendvicsek; taco; taco héjak; taco [kukorica chips]; taco [kukorica chips] fűszerek, ízesítők; quesadillák

[mexikói töltött lepény]; fajitas [mexikói étel]; chimichanga; barbecue szószok; nacho [kukorica chips]; burritók;

 salátaöntetek.

 35    Éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és

 házhozszállítás területén.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; vendéglátás;

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ideiglenes

 szállásadás.

A rovat 237 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  228.910

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 02459

 ( 220 )  2019.08.08.

 ( 732 )  Green Group Services Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ajándéktárgyak kis- és nagykereskedelme; állatkenőcsök [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]

kis- és nagykereskedelme; állatok számára készített kozmetikai szerek kis- és nagykereskedelme; állatsamponok

[nem gyógyszeres állatkozmetikaikészítmények] kis- és nagykereskedelme; állatszappanok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények] kis- és nagykereskedelme; ékszerek kis- és nagykereskedelme; élelmiszerekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fürdőszobai eszközökés termékek kis- és

nagykereskedelme; háztartási eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetés és reklámozás; illatszerek és

parfümök kis- és nagykereskedelme; játékok kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi információk és tanácsadás

biztosítása afogyasztók részére; szépségápolási termékek területén; kisállat samponok kis- és nagykereskedelme;

kis- és nagykereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; konyhai eszközök

kis- és nagykereskedelme; kozmetikai cikkekcsomagküldési kis- és nagykereskedelme; kozmetikai és

szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kis- és nagykereskedelmi bolti szolgáltatások; kozmetikai

termékek kis- és nagykereskedelme; könyvek kis- és nagykereskedelme; lakberendezési tárgyak kis- és

nagykereskedelme; marketingkutatás a kozmetikai cikkek, illatszerek és szépségápolási termékek terén;

natúrkozmetikumok kis- és nagykereskedelme; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; ruházati cikkek ésruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; szaniter termékek kis- és nagykereskedelme; szépségápolási termékek kis- és nagykereskedelme;

takarítóeszközök kis- és nagykereskedelme; táskák és hátizsákok kis-és nagykereskedelme; telefontokok kis- és

nagykereskedelme; testápolási és szépségápolási készítmények kis- és nagykereskedelme; tisztítószerek kis- és

nagykereskedelme; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök kis- és nagykereskedelme;

vegánkozmetikai termékek kis- és nagykereskedelme; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és

szolgáltatások reklámozása céljából; árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése más cégeknek];divatbemutatók szervezése promóciós célokból; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények promóciójának megszervezése; hirdetési

szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából;kereskedelmi bemutatók

(kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi

vásárok rendezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

vásárokszervezése; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; környezetvédelmi kérdésekre és

kezdeményezésekre való társadalmi figyelemfelhívással kapcsolatos reklámszolgáltatások; közösségi vásárlás

megszervezése; online ruházatikiskereskedelmi bolti szolgáltatások; önkéntes projektek fejlesztése és

koordinálása jótékonysági szervezetek számára; üzleti menedzsment boltok, üzletek számára; rendezvények,

 kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós ésreklámozási célokra.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1945



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;
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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].

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1958



 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;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1974



 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1976



  

( 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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M2001



  

( 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)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2005



  
( 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
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( 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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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 18 01917

 ( 220 ) 2018.06.18.

 ( 731 )  Ismaeel Kashif, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Bab; baromfi; citromlé; darált mandula; datolya; dzsemek, lekvárok; étkezési olajok; halak; húsok;

gyömbérdzsem; joghurt; kókuszolaj és zsír; lencse; levesek; mazsola; milk shake-ek; paradicsompüré; tej, tejpor;

 tojások; vaj; zöldségek, főtt.

 30    Ánizsmag; búzaliszt; búzadara; chutney; curry; csillagánizs; darált fokhagyma; élesztő; fűszerek, ízesítők;

gyömbér; halva; kukoricadara; kurkuma; lepények; rizs; szegfűszeg; szószok; szezámmagok; tea; mandulás

 édesség; fagyasztott joghurtok.

 43    Indiai és pakisztáni receptúrával készült ételekkel történő vendéglátás; étkezdék, éttermek, gyorséttermek,

 kantinok, büfék, kávéházak, önkiszolgáló éttermek.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 120.867

 ( 210 ) M 78 01696

 ( 180 ) 2019.01.15.

 ( 111 ) 120.916

 ( 210 ) M 78 01807

 ( 180 ) 2019.01.20.

 ( 111 ) 120.931

 ( 210 ) M 78 01820

 ( 180 ) 2019.01.09.

 ( 111 ) 121.091

 ( 210 ) M 79 00020

 ( 180 ) 2019.01.23.

 ( 111 ) 121.105

 ( 210 ) M 79 00081

 ( 180 ) 2019.01.15.

 ( 111 ) 121.191

 ( 210 ) M 79 00223

 ( 180 ) 2019.01.25.

 ( 111 ) 121.475

 ( 210 ) M 79 00050

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 121.597

 ( 210 ) M 79 00032

 ( 180 ) 2019.01.05.

 ( 111 ) 121.609

 ( 210 ) M 79 00093

 ( 180 ) 2019.01.24.

 ( 111 ) 128.086

 ( 210 ) M 89 00295

 ( 180 ) 2019.01.30.

 ( 111 ) 128.161

 ( 210 ) M 89 00068

 ( 180 ) 2019.01.10.

 ( 111 ) 128.166

 ( 210 ) M 89 00166
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 ( 180 ) 2019.01.13.

 ( 111 ) 128.167

 ( 210 ) M 89 00167

 ( 180 ) 2019.01.13.

 ( 111 ) 128.170

 ( 210 ) M 89 00171

 ( 180 ) 2019.01.16.

 ( 111 ) 128.174

 ( 210 ) M 89 00239

 ( 180 ) 2019.01.20.

 ( 111 ) 128.175

 ( 210 ) M 89 00258

 ( 180 ) 2019.01.25.

 ( 111 ) 128.178

 ( 210 ) M 89 00305

 ( 180 ) 2019.01.30.

 ( 111 ) 157.080

 ( 210 ) M 99 00264

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 158.558

 ( 210 ) M 99 00028

 ( 180 ) 2019.01.06.

 ( 111 ) 161.253

 ( 210 ) M 99 00330

 ( 180 ) 2019.01.25.

 ( 111 ) 161.368

 ( 210 ) M 99 00053

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 161.419

 ( 210 ) M 99 00009

 ( 180 ) 2019.01.04.

 ( 111 ) 161.420

 ( 210 ) M 99 00010

 ( 180 ) 2019.01.04.

 ( 111 ) 161.421

 ( 210 ) M 99 00011

 ( 180 ) 2019.01.04.

 ( 111 ) 161.425
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 ( 210 ) M 99 00019

 ( 180 ) 2019.01.05.

 ( 111 ) 161.438

 ( 210 ) M 99 00057

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 161.443

 ( 210 ) M 99 00081

 ( 180 ) 2019.01.11.

 ( 111 ) 161.456

 ( 210 ) M 99 00137

 ( 180 ) 2019.01.14.

 ( 111 ) 161.458

 ( 210 ) M 99 00103

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 161.459

 ( 210 ) M 99 00102

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 161.709

 ( 210 ) M 99 00062

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 161.984

 ( 210 ) M 99 00165

 ( 180 ) 2019.01.15.

 ( 111 ) 161.992

 ( 210 ) M 99 00414

 ( 180 ) 2019.01.29.

 ( 111 ) 162.422

 ( 210 ) M 99 00267

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 162.425

 ( 210 ) M 99 00204

 ( 180 ) 2019.01.18.

 ( 111 ) 162.431

 ( 210 ) M 99 00269

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 162.454

 ( 210 ) M 99 00415

 ( 180 ) 2019.01.29.
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 ( 111 ) 162.459

 ( 210 ) M 99 00288

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 162.460

 ( 210 ) M 99 00287

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 162.469

 ( 210 ) M 99 00299

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 162.493

 ( 210 ) M 99 00384

 ( 180 ) 2019.01.27.

 ( 111 ) 162.749

 ( 210 ) M 99 00360

 ( 180 ) 2019.01.26.

 ( 111 ) 162.751

 ( 210 ) M 99 00328

 ( 180 ) 2019.01.25.

 ( 111 ) 162.759

 ( 210 ) M 99 00357

 ( 180 ) 2019.01.26.

 ( 111 ) 162.807

 ( 210 ) M 99 00411

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 162.809

 ( 210 ) M 99 00399

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 162.814

 ( 210 ) M 99 00079

 ( 180 ) 2019.01.11.

 ( 111 ) 163.153

 ( 210 ) M 99 00359

 ( 180 ) 2019.01.26.

 ( 111 ) 163.154

 ( 210 ) M 99 00358

 ( 180 ) 2019.01.26.

 ( 111 ) 163.165

 ( 210 ) M 99 00422

 ( 180 ) 2019.01.29.
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 ( 111 ) 163.286

 ( 210 ) M 99 00396

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 164.351

 ( 210 ) M 99 00302

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 164.465

 ( 210 ) M 99 00225

 ( 180 ) 2019.01.19.

 ( 111 ) 164.467

 ( 210 ) M 99 00224

 ( 180 ) 2019.01.19.

 ( 111 ) 165.089

 ( 210 ) M 99 00393

 ( 180 ) 2019.01.27.

 ( 111 ) 165.454

 ( 210 ) M 99 00305

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 165.513

 ( 210 ) M 99 00216

 ( 180 ) 2019.01.19.

 ( 111 ) 171.532

 ( 210 ) M 99 00035

 ( 180 ) 2019.01.06.

 ( 111 ) 191.463

 ( 210 ) M 06 02614

 ( 180 ) 2019.01.20.

 ( 111 ) 196.933

 ( 210 ) M 09 00115

 ( 180 ) 2019.01.16.

 ( 111 ) 197.525

 ( 210 ) M 09 00151

 ( 180 ) 2019.01.20.

 ( 111 ) 197.692

 ( 210 ) M 09 00255

 ( 180 ) 2019.01.30.

 ( 111 ) 197.778

 ( 210 ) M 09 00045
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 ( 180 ) 2019.01.08.

 ( 111 ) 197.782

 ( 210 ) M 09 00046

 ( 180 ) 2019.01.08.

 ( 111 ) 197.799

 ( 210 ) M 09 00160

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 197.800

 ( 210 ) M 09 00013

 ( 180 ) 2019.01.06.

 ( 111 ) 197.805

 ( 210 ) M 09 00317

 ( 180 ) 2019.01.30.

 ( 111 ) 197.813

 ( 210 ) M 09 00034

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 197.826

 ( 210 ) M 09 00136

 ( 180 ) 2019.01.19.

 ( 111 ) 197.827

 ( 210 ) M 09 00129

 ( 180 ) 2019.01.19.

 ( 111 ) 197.830

 ( 210 ) M 09 00125

 ( 180 ) 2019.01.16.

 ( 111 ) 197.841

 ( 210 ) M 09 00039

 ( 180 ) 2019.01.08.

 ( 111 ) 197.845

 ( 210 ) M 09 00179

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 197.895

 ( 210 ) M 09 00047

 ( 180 ) 2019.01.09.

 ( 111 ) 197.898

 ( 210 ) M 09 00196

 ( 180 ) 2019.01.23.

 ( 111 ) 197.901

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M2047



 ( 210 ) M 09 00064

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 197.909

 ( 210 ) M 09 00124

 ( 180 ) 2019.01.16.

 ( 111 ) 197.913

 ( 210 ) M 09 00128

 ( 180 ) 2019.01.19.

 ( 111 ) 197.918

 ( 210 ) M 09 00036

 ( 180 ) 2019.01.08.

 ( 111 ) 197.933

 ( 210 ) M 09 00057

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 197.934

 ( 210 ) M 09 00056

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 197.944

 ( 210 ) M 09 00023

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 197.947

 ( 210 ) M 09 00024

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 197.951

 ( 210 ) M 09 00162

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 197.952

 ( 210 ) M 09 00164

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 197.955

 ( 210 ) M 09 00017

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 197.956

 ( 210 ) M 09 00018

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 197.957

 ( 210 ) M 09 00025

 ( 180 ) 2019.01.07.
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 ( 111 ) 197.958

 ( 210 ) M 09 00032

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 197.959

 ( 210 ) M 09 00029

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 197.960

 ( 210 ) M 09 00031

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 197.961

 ( 210 ) M 09 00019

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 197.992

 ( 210 ) M 09 00075

 ( 180 ) 2019.01.13.

 ( 111 ) 198.014

 ( 210 ) M 09 00222

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.018

 ( 210 ) M 09 00230

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.019

 ( 210 ) M 09 00217

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.050

 ( 210 ) M 09 00098

 ( 180 ) 2019.01.15.

 ( 111 ) 198.054

 ( 210 ) M 09 00095

 ( 180 ) 2019.01.15.

 ( 111 ) 198.088

 ( 210 ) M 09 00178

 ( 180 ) 2019.01.23.

 ( 111 ) 198.097

 ( 210 ) M 09 00042

 ( 180 ) 2019.01.08.

 ( 111 ) 198.098

 ( 210 ) M 09 00041

 ( 180 ) 2019.01.08.
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 ( 111 ) 198.102

 ( 210 ) M 09 00181

 ( 180 ) 2019.01.23.

 ( 111 ) 198.103

 ( 210 ) M 09 00192

 ( 180 ) 2019.01.23.

 ( 111 ) 198.109

 ( 210 ) M 09 00113

 ( 180 ) 2019.01.16.

 ( 111 ) 198.115

 ( 210 ) M 09 00016

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 198.116

 ( 210 ) M 09 00176

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 198.121

 ( 210 ) M 09 00015

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 198.122

 ( 210 ) M 09 00168

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 198.149

 ( 210 ) M 09 00053

 ( 180 ) 2019.01.09.

 ( 111 ) 198.159

 ( 210 ) M 09 00072

 ( 180 ) 2019.01.13.

 ( 111 ) 198.161

 ( 210 ) M 09 00081

 ( 180 ) 2019.01.13.

 ( 111 ) 198.163

 ( 210 ) M 09 00218

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.165

 ( 210 ) M 09 00231

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.189

 ( 210 ) M 09 00060
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 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 198.194

 ( 210 ) M 09 00166

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 198.197

 ( 210 ) M 09 00175

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 198.212

 ( 210 ) M 09 00097

 ( 180 ) 2019.01.15.

 ( 111 ) 198.213

 ( 210 ) M 08 03640

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 198.247

 ( 210 ) M 09 00049

 ( 180 ) 2019.01.09.

 ( 111 ) 198.248

 ( 210 ) M 09 00197

 ( 180 ) 2019.01.26.

 ( 111 ) 198.249

 ( 210 ) M 09 00202

 ( 180 ) 2019.01.26.

 ( 111 ) 198.283

 ( 210 ) M 09 00066

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 198.329

 ( 210 ) M 09 00225

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.341

 ( 210 ) M 09 00116

 ( 180 ) 2019.01.16.

 ( 111 ) 198.381

 ( 210 ) M 09 00142

 ( 180 ) 2019.01.20.

 ( 111 ) 198.431

 ( 210 ) M 09 00135

 ( 180 ) 2019.01.19.

 ( 111 ) 198.445
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 ( 210 ) M 09 00203

 ( 180 ) 2019.01.27.

 ( 111 ) 198.467

 ( 210 ) M 08 03772

 ( 180 ) 2019.01.19.

 ( 111 ) 198.469

 ( 210 ) M 09 00227

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.536

 ( 210 ) M 09 00051

 ( 180 ) 2019.01.09.

 ( 111 ) 198.616

 ( 210 ) M 09 00207

 ( 180 ) 2019.01.27.

 ( 111 ) 198.618

 ( 210 ) M 09 00067

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 198.620

 ( 210 ) M 09 00213

 ( 180 ) 2019.01.27.

 ( 111 ) 198.660

 ( 210 ) M 09 00058

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 198.675

 ( 210 ) M 09 00248

 ( 180 ) 2019.01.30.

 ( 111 ) 198.681

 ( 210 ) M 09 00004

 ( 180 ) 2019.01.06.

 ( 111 ) 198.682

 ( 210 ) M 09 00008

 ( 180 ) 2019.01.06.

 ( 111 ) 198.725

 ( 210 ) M 09 00089

 ( 180 ) 2019.01.14.

 ( 111 ) 198.726

 ( 210 ) M 09 00087

 ( 180 ) 2019.01.14.
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 ( 111 ) 198.727

 ( 210 ) M 09 00088

 ( 180 ) 2019.01.14.

 ( 111 ) 198.728

 ( 210 ) M 09 00092

 ( 180 ) 2019.01.14.

 ( 111 ) 198.732

 ( 210 ) M 09 00094

 ( 180 ) 2019.01.14.

 ( 111 ) 198.733

 ( 210 ) M 09 00238

 ( 180 ) 2019.01.29.

 ( 111 ) 198.734

 ( 210 ) M 09 00240

 ( 180 ) 2019.01.29.

 ( 111 ) 198.736

 ( 210 ) M 09 00247

 ( 180 ) 2019.01.29.

 ( 111 ) 198.737

 ( 210 ) M 09 00084

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 198.738

 ( 210 ) M 09 00085

 ( 180 ) 2019.01.12.

 ( 111 ) 198.860

 ( 210 ) M 09 00012

 ( 180 ) 2019.01.06.

 ( 111 ) 198.877

 ( 210 ) M 09 00093

 ( 180 ) 2019.01.14.

 ( 111 ) 198.884

 ( 210 ) M 09 00090

 ( 180 ) 2019.01.14.

 ( 111 ) 198.885

 ( 210 ) M 09 00091

 ( 180 ) 2019.01.14.

 ( 111 ) 198.887

 ( 210 ) M 09 00243

 ( 180 ) 2019.01.29.
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 ( 111 ) 198.920

 ( 210 ) M 09 00153

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 198.925

 ( 210 ) M 09 00112

 ( 180 ) 2019.01.16.

 ( 111 ) 199.066

 ( 210 ) M 09 00005

 ( 180 ) 2019.01.06.

 ( 111 ) 199.079

 ( 210 ) M 09 00159

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 199.110

 ( 210 ) M 09 00242

 ( 180 ) 2019.01.29.

 ( 111 ) 199.147

 ( 210 ) M 09 00009

 ( 180 ) 2019.01.06.

 ( 111 ) 199.286

 ( 210 ) M 09 00006

 ( 180 ) 2019.01.06.

 ( 111 ) 199.303

 ( 210 ) M 09 00155

 ( 180 ) 2019.01.21.

 ( 111 ) 199.379

 ( 210 ) M 09 00228

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 199.815

 ( 210 ) M 09 00028

 ( 180 ) 2019.01.07.

 ( 111 ) 200.230

 ( 210 ) M 09 00190

 ( 180 ) 2019.01.23.

 ( 111 ) 201.810

 ( 210 ) M 09 00205

 ( 180 ) 2019.01.27.

 ( 111 ) 201.811

 ( 210 ) M 09 00206

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M2054



 ( 180 ) 2019.01.27.

 ( 111 ) 202.183

 ( 210 ) M 09 00256

 ( 180 ) 2019.01.30.

 ( 111 ) 202.184

 ( 210 ) M 09 00257

 ( 180 ) 2019.01.30.

 ( 111 ) 202.934

 ( 210 ) M 09 00187

 ( 180 ) 2019.01.23.

 ( 111 ) 203.048

 ( 210 ) M 09 00188

 ( 180 ) 2019.01.23.

 ( 111 ) 205.346

 ( 210 ) M 09 00189

 ( 180 ) 2019.01.23.

A rovat 170 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 195.396

 ( 732 ) Delton Bt., Budapest (HU)

 ( 740 ) dr. Sorosi Gyula ügyvéd, Budapest

 ( 111 ) 226.215

 ( 732 ) Lev Levandovsky Tal, Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  121.358

 ( 732 )  Holophane Europe Ltd. , Bletchley, Milton-Keynes (GB)

 ( 111 )  121.479

 ( 732 )  ÉLPAK Élelmiszeripari és Palackozástechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gyöngyös (HU)

 ( 111 )  121.528

 ( 732 )  International Business Machines Corporation, Armonk, New York (US)

 ( 111 )  121.840

 ( 732 )  The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  121.902

 ( 732 )  The Black & Decker Corporation, Towson,Maryland (US)

 ( 111 )  122.083

 ( 732 )  Kobe Steel Ltd., Kobe-shi, Hyogo, Japan (JP)

 ( 111 )  122.189

 ( 732 )  ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

 ( 111 )  122.200

 ( 732 )  ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

 ( 111 )  128.122

 ( 732 )  Blue Cross and Blue Shield Association, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  128.759

 ( 732 ) Diatron Medicinai Instrumentumok Laboratóriumi Diagnosztikai Fejlesztő-Gyártó Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  128.833

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  128.860

 ( 732 )  Candy Plus, a.s., CZ-120 00 Praha 2, - Vinohrady (CZ)

 ( 111 )  128.967

 ( 732 )  NCH CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Irving, Texas (US)

 ( 111 )  128.971

 ( 732 )  NCH CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő cég), Irving, Texas (US)

 ( 111 )  128.993

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  128.994

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)
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 ( 111 )  129.020

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.021

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.022

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.026

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.027

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.028

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.029

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.030

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.031

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.046

 ( 732 )  Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire, Scotland (GB)

 ( 111 )  129.060

 ( 732 )  United Airlines, Inc., Chicago (US)

 ( 111 )  129.061

 ( 732 )  United Airlines, Inc., Chicago (US)

 ( 111 )  129.062

 ( 732 )  United Airlines, Inc., Chicago (US)

 ( 111 )  129.063

 ( 732 )  United Airlines, Inc., Chicago (US)

 ( 111 )  129.093

 ( 732 )  Harlequin Enterprises ULC, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  129.094

 ( 732 )  Harlequin Enterprises ULC, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  129.095

 ( 732 )  Harlequin Enterprises ULC, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  129.172
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 ( 732 )  Manus Bio Inc., Cambridge, MA (US)

 ( 111 )  129.196

 ( 732 )  ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

 ( 111 )  129.417

 ( 732 )  Microsoft Corporation (Washington államban bejegyzett cég), Redmond, Washington (US)

 ( 111 )  129.476

 ( 732 )  Wabco IP Holdings LLC, Rochester Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  129.516

 ( 732 )  SCH Szállodalánc és Üdülőszövetkezet, Budapest (HU)

 ( 111 )  130.543

 ( 732 )  HIDROMECHANIKA Szivattyú és Anyagmozgatógép-gyártó Szövetkezet, Budapest (HU)

 ( 111 )  139.303

 ( 732 )  VIDEOTON HOLDING Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  159.336

 ( 732 )  EURODRINKS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.027

 ( 732 )  ASTRON Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)

 ( 111 )  160.290

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  160.837

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  160.938

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.055

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  161.160

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  161.298

 ( 732 ) MONELLY Kozmetikai Készítményeket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagykőrös (HU)

 ( 111 )  161.374

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  161.382

 ( 732 )  Home Depot International, Inc, Atlanta, GA (US)

 ( 111 )  161.643
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 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  161.967

 ( 732 )  Szamos Befektetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 111 )  162.171

 ( 732 )  Tech Data Corporation, Clearwater, Florida (US)

 ( 111 )  163.118

 ( 732 )  HYOSUNG TNC CORPORATION, Seoul (KR)

 ( 111 )  163.120

 ( 732 )  Laboratoires De Biologie Vegetale Yves Rocher, La Gacilly (FR)

 ( 111 )  163.122

 ( 732 )  Laboratoires De Biologie Vegetale Yves Rocher, La Gacilly (FR)

 ( 111 )  163.398

 ( 732 )  Molson Canada 2005, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  163.459

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  163.461

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  163.531

 ( 732 )  Balogh Árpád, Budapest (HU)

 ( 111 )  163.534

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  165.234

 ( 732 )  Házisweets Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 111 )  165.412

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  165.828

 ( 732 )  Tóth Ferenc, Eger (HU)

 ( 111 )  165.890

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  165.892

 ( 732 )  BASF SE, Ludwigshafen (DE)

 ( 111 )  166.653

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Soft 99 Corporation, Osaka (JP)

 ( 111 )  166.750

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)
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 ( 111 )  167.091

 ( 732 )  CRISTAL PIGMENT UK LIMITED, North Grimsby, South Humberside (GB)

 ( 111 )  167.107

 ( 732 )  Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.108

 ( 732 )  Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.261

 ( 732 )  PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano (US)

 ( 111 )  168.634

 ( 732 )  Harlequin Enterprises ULC, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  175.315

 ( 732 )  BRAMAC Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  175.349

 ( 732 )  BRAMAC Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  179.274

 ( 732 )  Sailor Mannenhitsu Kabushiki Kaisha, also trading as The Sailor Pen Co., Ltd., Tokyo, Japan (JP)

 ( 111 )  197.676

 ( 732 )  EmpireClinic Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  197.787

 ( 732 )  Hitelcentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.833

 ( 732 )  FŐNIX INTERTAXI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  197.837

 ( 732 )  FŐNIX INTERTAXI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  197.838

 ( 732 )  FŐNIX INTERTAXI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  198.183

 ( 732 )  Dr. Tóth Zsolt Ferenc, Győr (HU)

 ( 111 )  198.187

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.621

 ( 732 )  Biofit System Kft., Bakonszeg (HU)

 ( 111 )  198.667

 ( 732 )  Valkai Sándor, Budapest (HU)

 Ge Jing, Budapest (HU)
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 ( 111 )  198.785

 ( 732 )  Sprinter Futárszolgálat Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.858

 ( 732 )  ÉSZAK ÜVÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  199.013

 ( 732 )  Gastro-Genius GmbH, Wien (AT)

 ( 111 )  199.083

 ( 732 )  Wien Energie GmbH, Wien (HU)

 ( 111 )  199.297

 ( 732 )  TEMPORA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.421

 ( 732 )  K&H Bank ZRt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.451

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.693

 ( 732 )  SUMI AGRO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.768

 ( 732 )  Márton Gergely, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.810

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 111 )  199.850

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 111 )  199.895

 ( 732 )  ALFASIGMA S.P.A., Bologna (IT)

 ( 111 )  199.905

 ( 732 )  ALFASIGMA S.P.A., Bologna (IT)

 ( 111 )  199.948

 ( 732 )  ALFASIGMA S.P.A., Bologna (IT)

 ( 111 )  199.984

 ( 732 )  Monori Úti Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.999

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 111 )  200.055

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)
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 ( 111 )  200.093

 ( 732 )  Bor, Mámor, Bénye-Erdőbénye Egyesület, Erdőbénye (HU)

 ( 111 )  200.108

 ( 732 )  Euro-Phoenix Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.252

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.337

 ( 732 ) KT-ELECTRONIC Távközléstechnikai Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budaörs (HU)

 ( 111 )  200.356

 ( 732 )  Sonepar Magyarország Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 111 )  200.376

 ( 732 )  Viacom International Inc, New York, (US)

 ( 111 )  200.378

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  200.416

 ( 732 )  WlaSa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  200.503

 ( 732 )  Vejtasa Bőrgyár Kft., Felpéc (HU)

 ( 111 )  200.529

 ( 732 )  Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  200.542

 ( 732 )  Kéri Pharma Hungary Piac- és Közvélemény Kutató Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  200.599

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.600

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.601

 ( 732 )  Harlequin Enterprises ULC, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  200.602

 ( 732 )  Harlequin Enterprises ULC, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  200.603

 ( 732 )  Harlequin Enterprises ULC, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  200.604

 ( 732 )  Harlequin Enterprises ULC, Toronto, Ontario (CA)
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 ( 111 )  200.605

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.606

 ( 732 )  Harlequin Enterprises ULC, Toronto, Ontario (CA)

 ( 111 )  200.723

 ( 732 )  VIACOM International Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  200.788

 ( 732 )  Markó Pál, Kiskőrös (HU)

 ( 111 )  200.818

 ( 732 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

 ( 111 )  200.821

 ( 732 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

 ( 111 )  200.829

 ( 732 )  Biomark Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.833

 ( 732 )  Volánpack Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.925

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 111 )  201.028

 ( 732 )  Aventisub LLC, Greenville, Delaware (US)

 ( 111 )  201.035

 ( 732 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

 ( 111 )  201.068

 ( 732 )  Pharmatéka Preventive Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.085

 ( 732 )  Relatív-A Kft., Diósd (HU)

 ( 111 )  201.109

 ( 732 )  AMCO Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.241

 ( 732 )  Éden Food Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Őrtilos (HU)

 ( 111 )  202.040

 ( 732 )  Bolyhos László, Újszilvás (HU)

 ( 111 )  202.235

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)

 ( 111 )  202.783
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 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)

 ( 111 )  202.847

 ( 732 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)

 ( 111 )  203.906

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.507

 ( 732 )  Natur Gold Farms Kft., Szendrő (HU)

A rovat 140 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  124.521

 ( 732 )  Manus Bio Inc., Cambridge, MA (US)

 ( 111 )  126.731

 ( 732 )  Otsuka Chemical Co., Ltd., Osaka-Shi, Osaka, Japan (JP)

 ( 111 )  128.911

 ( 732 )  Tramontána Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  129.172

 ( 732 )  Manus Bio Inc., Cambridge, MA (US)

 ( 111 )  131.652

 ( 732 )  Winning Moves UK Limited, Paddington, London (GB)

 ( 111 )  133.092

 ( 732 )  Coty Beauty Germany GmbH, Darmstadt (DE)

 ( 111 )  145.418

 ( 732 )  Alcon Inc., Fribourg (CH)

 ( 111 )  154.257

 ( 732 )  Off-Highway Powertrain Services Germany GmbH, Lohmar (DE)

 ( 111 )  161.382

 ( 732 )  Home Depot International, Inc, Atlanta, GA (US)

 ( 111 )  163.052

 ( 732 )  Home Depot International, Inc, Atlanta, GA (US)

 ( 111 )  166.904

 ( 732 )  Alcon Inc., Fribourg (CH)

 ( 111 )  174.498

 ( 732 )  Nanjing Chervon Industry CO., LTD., Nanjing (CN)

 ( 111 )  176.691

 ( 732 )  Heinz Asean Pte Ltd, Singapore (SG)

 ( 111 )  181.119

 ( 732 )  Nagy Lovas Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  181.834

 ( 732 )  Nagy Lovas Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  182.017

 ( 732 )  Nagy Lovas Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  182.617

 ( 732 )  Nagy Lovas Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.269

 ( 732 )  Alcon Inc., Fribourg (CH)

 ( 111 )  192.892

 ( 732 )  GÖMBÖC Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  194.865

 ( 732 )  Jagasicsné Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.842

 ( 732 )  Lilimi Babywearing Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.858

 ( 732 )  ÉSZAK ÜVÉRT Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 111 )  200.742

 ( 732 )  Jagasicsné Csonka Hedvig, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.068

 ( 732 )  Pharmatéka Preventive Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.495

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  208.728

 ( 732 )  SZUPERINFÓ MÉDIA Hirdető és Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  210.739

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  211.132

 ( 732 )  BUBBLES TM Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.700

 ( 732 )  Alcon Inc., Fribourg (CH)

 ( 111 )  211.895

 ( 732 )  Alcon Inc., Fribourg (CH)

 ( 111 )  211.933

 ( 732 )  Alcon Inc., Fribourg (CH)

 ( 111 )  214.446

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  214.732

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)
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 ( 111 )  216.710

 ( 732 )  Vámosi Eszter, Budapest (HU)

 ( 111 )  216.820

 ( 732 )  dr. Fodor Nikolett, Budaörs (HU)

 ( 111 )  217.371

 ( 732 )  dr. Fodor Nikolett, Budaörs (HU)

 ( 111 )  218.745

 ( 732 )  Hello Spirit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.092

 ( 732 )  Nutripharma Hungaria Táp és Gyógyszer Előállító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  220.282

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  220.569

 ( 732 )  Skill and Will Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.787

 ( 732 )  HB REAVIS Real Estate Development Fund (HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap), Budapest (HU)

 ( 111 )  223.884

 ( 732 )  "A Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  226.606

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  226.795

 ( 732 )  Happiness Clinic Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  227.452

 ( 732 )  Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.092

 ( 732 )  Egészség Hídja Összefogás, az Egészségért a Mellrák Ellen Egyesület, Budapest (HU)

A rovat 46 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  129.046

 ( 732 )  Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire, Scotland (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  129.060

 ( 732 )  United Airlines, Inc., Chicago (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  129.061

 ( 732 )  United Airlines, Inc., Chicago (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  129.062

 ( 732 )  United Airlines, Inc., Chicago (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  129.063

 ( 732 )  United Airlines, Inc., Chicago (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  159.336

 ( 732 )  EURODRINKS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  161.895

 ( 732 )  International Data Group, Inc., Framingham, Massachusetts (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  174.602

 ( 732 )  CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Diósd (HU)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  176.211

 ( 732 )  CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Diósd (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  199.083

 ( 732 )  Wien Energie GmbH, Wien (HU)

 ( 740 )  Sashegyi és Kollai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  199.202

 ( 732 )  FAVORIT LUBRICANTS Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft, Budapest

 ( 111 )  199.999

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.055

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  200.378

 ( 732 )  RTL Group Deutschland Markenverwaltungs GmbH, Köln (DE)

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.674

 ( 732 )  Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  208.625

 ( 732 )  CAOLA Zrt., Diósd (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 111 )  209.303

 ( 732 )  CAOLA Zrt., Diósd (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  212.418

 ( 732 )  Kolontai Sylvia Kinga, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.528

 ( 732 )  Kolontai Sylvia Kinga, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  228.576

 ( 732 )  Bada Zoltán, Érd (HU)

 ( 740 )  Szellák Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 20 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  129.046

 ( 732 )  Chivas Holdings (IP) Limited, Paisley, Renfrewshire, Scotland (GB)

 ( 111 )  161.402

 ( 732 )  Zipper Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  174.602

 ( 732 )  CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Diósd (HU)

 ( 111 )  176.211

 ( 732 )  CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Diósd (HU)

 ( 111 )  177.982

 ( 732 )  Cornavin Watch Company AG, Zürich (CH)

 ( 111 )  183.614

 ( 732 )  Gratzol István, Budapest (HU)

 ( 111 )  183.618

 ( 732 )  Gratzol István, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.009

 ( 732 )  Melicher Cecília, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  199.083
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 ( 732 )  Wien Energie GmbH, Wien (HU)

 ( 111 )  199.202

 ( 732 )  FAVORIT LUBRICANTS Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 111 )  199.999

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 111 )  200.055

 ( 732 )  Bausch Health Ireland Limited, Dublin 24 (IE)

 ( 111 )  200.674

 ( 732 )  Tematik Kábel Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.095

 ( 732 )  Cornavin Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.811

 ( 732 )  Cornavin Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.625

 ( 732 )  CAOLA Zrt., Diósd (HU)

 ( 111 )  209.303

 ( 732 )  CAOLA Zrt., Diósd (HU)

 ( 111 )  212.418

 ( 732 )  Kolontai Sylvia Kinga, Budapest (HU)

 ( 111 )  212.528

 ( 732 )  Kolontai Sylvia Kinga, Budapest (HU)

 ( 111 )  228.576

 ( 732 )  Bada Zoltán, Érd (HU)

A rovat 20 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  115.521

 ( 732 )  SpePharm IP, BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  116.951

 ( 732 )  DWK Life Sciences GmbH, Wertheim (DE)

 ( 111 )  121.928

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  122.083

 ( 732 )  Kobe Steel Ltd., Kobe-shi, Hyogo, Japan (JP)
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 ( 111 )  124.081

 ( 732 )  L3Harris Technologies, Inc. a Delaware corporation, Melbourne, Florida (US)

 ( 111 )  126.731

 ( 732 )  Otsuka Chemical Co., Ltd., Osaka-Shi, Osaka, Japan (JP)

 ( 111 )  167.107

 ( 732 )  Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.108

 ( 732 )  Las Vegas Casino Játékkaszinó Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  167.261

 ( 732 )  PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano (US)

 ( 111 )  174.602

 ( 732 )  CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Diósd (HU)

 ( 111 )  176.211

 ( 732 )  CAOLA Kozmetikai és Háztartás vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Diósd (HU)

 ( 111 )  179.274

 ( 732 )  Sailor Mannenhitsu Kabushiki Kaisha, also trading as The Sailor Pen Co., Ltd., Tokyo, Japan (JP)

 ( 111 )  181.334

 ( 732 )  Dongguan TR Bearing Co., Ltd., Liaobu Town, Dongguan, Guangdong 523430 (CN)

 ( 111 )  182.158

 ( 732 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.785

 ( 732 )  Sprinter Futárszolgálat Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.083

 ( 732 )  Wien Energie GmbH, Wien (HU)

 ( 111 )  199.421

 ( 732 )  K&H Bank ZRt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.693

 ( 732 )  SUMI AGRO HUNGARY Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.599

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.600

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.605

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.765
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.961

 ( 732 )  dr. Tömlő-Bubonyi Mária, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.529

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest 10. (HU)

 ( 111 )  207.619

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.626

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.285

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.625

 ( 732 )  CAOLA Zrt., Diósd (HU)

 ( 111 )  208.691

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.728

 ( 732 )  SZUPERINFÓ MÉDIA Hirdető és Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  209.303

 ( 732 )  CAOLA Zrt., Diósd (HU)

 ( 111 )  224.160

 ( 732 )  Adevinta Classified Media Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  228.538

 ( 732 )  M and M Productions Kft., Budapest (HU)

A rovat 33 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  210.037

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.040

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.358

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

 ( 210 )  M 19 01454

 ( 731 )  Kovács Zsófia, Szeged (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 18 03128

 ( 731 )  Mesopharma Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 18 03479

 ( 731 )  NL Film en TV B.V., Amszterdam (NL)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 18 03445

 ( 731 )  Mitomarin Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

 ( 210 )  M 18 03446

 ( 731 )  Mitomarin Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

 ( 210 )  M 18 03695

 ( 731 )  Ádám Krisztián, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 19 01555

 ( 731 )  Petrovics László, Deszk (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  631.603

 ( 541 )  HIALSORB

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.357.806

 ( 541 )  VI HUONG

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.397.346

 ( 541 )  DriveSpin

 ( 511 )  7, 9, 12

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.412.522

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.423.445

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.466.470

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.468.672
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( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.674

 ( 541 )  PREDOL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.691

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 41-42

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.699

  ( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.708

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.724

  

( 546 )

 ( 511 )  7-8
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 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.780

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.787

  

( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.807

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 28

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.898

  ( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.903

 ( 541 )  YelloMint

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.970

 ( 541 )  EAT REAL

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.468.986

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.05.30.
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 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.028

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.037

  ( 546 )

 ( 511 )  6, 12

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.293

  ( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.414

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.460

 ( 541 )  WONKA

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.462

 ( 541 )  TRIBOFORM

 ( 511 )  9, 42, 45

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.481

 ( 541 )  100 GRAND

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.496

 ( 541 )  COAPROXXAMLO

 ( 511 )  5
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 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.538

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.556

  

( 546 )

 ( 511 )  20, 24

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.564

 ( 541 )  TANDEM

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.607

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.05.30.

 ( 450 )  GAZ 20/2019

 ( 111 )  1.469.818

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.469.849

 ( 541 )  RUSSIAN BEAR

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.469.889
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( 546 )

 ( 511 )  9-10

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.469.947

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.027

 ( 541 )  TALENTOR

 ( 511 )  45

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.141

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.193

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 41, 43

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.197
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( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.318

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.343

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 32

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.367

  

( 546 )

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.374

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 39

 ( 580 )  2019.06.06.
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 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.447

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.584

 ( 541 )  APROXXAMLO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.595

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 31

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.599

 ( 541 )  COAPREVEXO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.767

  ( 546 )

 ( 511 )  6-7, 12

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.794

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.868

 ( 541 )  MiPay
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 ( 511 )  9, 35-36

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.907

 ( 541 )  Swiss Concept

 ( 511 )  8, 14, 18, 21, 25, 34

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.470.952

 ( 541 )  MULTICEM

 ( 511 )  35, 37, 42

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.471.062

 ( 541 )  SMILE-CLINIC

 ( 511 )  3, 5, 10, 42, 44

 ( 580 )  2019.06.06.

 ( 450 )  GAZ 21/2019

 ( 111 )  1.471.223

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 21

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.224

 ( 541 )  LED PURE VISION

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.281

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 14, 37

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.299

  

( 546 )
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 ( 511 )  6, 14, 37

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.403

  ( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.408

  

( 546 )

 ( 511 )  17, 20

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.413

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.493

 ( 541 )  SENOVA

 ( 511 )  12, 37

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.500

 ( 541 )  LAST TOUCH

 ( 511 )  36-37, 39

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.538

  

( 546 )

 ( 511 )  2-4, 6-7, 9, 11-12, 14, 21-22, 32-34, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019
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 ( 111 )  1.471.661

  

( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.720

 ( 541 )  VIVENDI

 ( 511 )  9, 28, 35, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.824

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.834

 ( 541 )  INTELYCOAT

 ( 511 )  6, 40

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.838

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.918

 ( 541 )  HIFIFAST

 ( 511 )  2, 35

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.959
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( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.471.970

 ( 541 )  APREVEXO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.007

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.014

  ( 546 )

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.019

 ( 541 )  LIBERTAL

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.026

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 8, 10, 21, 25, 35

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.040

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11

 ( 580 )  2019.06.13.
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 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.071

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.078

 ( 541 )  ELEFTERIA

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.152

 ( 541 )  Avant car car rental

 ( 511 )  9, 35, 37, 39, 41

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.188

  
( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.189

 ( 541 )  Avant car

 ( 511 )  9, 35, 37, 39, 41

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.302

 ( 541 )  TANDEM BANK

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

 ( 111 )  1.472.324

 ( 541 )  LOUIS

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019
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 ( 111 )  1.472.333

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 38, 41-42

 ( 580 )  2019.06.13.

 ( 450 )  GAZ 22/2019

A rovat 84 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  507.411

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  580.751

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  720.704

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  957.235

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.010.770

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.011.141

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.159.687

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.160.421

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.314.763

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.351.163

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.430.864

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.442.903

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.445.127

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.154

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.160

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.175

 ( 151 )  2019.08.28.
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 ( 111 )  1.445.181

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.191

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.239

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.249

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.264

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.275

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.283

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.287

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.297

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.305

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.345

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.347

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.376

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.382

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.411

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.447

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.452

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.462
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 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.534

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.631

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.650

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.666

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.677

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.688

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.721

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.730

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.752

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.768

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.829

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.905

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.924

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.954

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.957

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.959

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.445.981

 ( 151 )  2019.08.28.
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 ( 111 )  1.446.030

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.034

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.079

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.082

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.114

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.119

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.140

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.141

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.207

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.214

 ( 151 )  2019.08.28.

 ( 111 )  1.446.336

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.353

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.408

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.428

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.553

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.557

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.568

 ( 151 )  2019.09.02.
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 ( 111 )  1.446.584

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.597

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.734

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.750

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.784

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.799

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.873

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.874

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.881

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.883

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.888

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.908

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.446.995

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.009

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.031

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.040

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.085

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.184
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 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.185

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.193

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.199

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.231

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.248

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.334

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.388

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.456

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.508

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.566

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.631

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.694

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.713

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.447.757

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.447.880

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.015

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.046

 ( 151 )  2019.09.01.
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 ( 111 )  1.448.061

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.066

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.067

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.076

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.108

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.123

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.137

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.153

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.157

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.162

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.200

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.202

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.246

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.278

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.280

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.284

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.379

 ( 151 )  2019.09.01.
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 ( 111 )  1.448.425

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.500

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.610

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.654

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.664

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.669

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.713

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.931

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.937

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.448.993

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.449.073

 ( 151 )  2019.09.01.

 ( 111 )  1.449.168

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.226

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.289

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.290

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.292

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.319

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.342

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 17. szám, 2019.09.16.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W319



 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.400

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.407

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.428

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.436

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.451

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.478

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.492

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.500

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.529

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.530

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.538

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.579

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.613

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.660

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.713

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.714

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.717

 ( 151 )  2019.09.02.
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 ( 111 )  1.449.767

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.787

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.789

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.821

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.852

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.879

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.449.933

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.450.036

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.450.087

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.450.166

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.450.192

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.450.278

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.450.356

 ( 151 )  2019.09.02.

 ( 111 )  1.450.369

 ( 151 )  2019.09.02.

A rovat 169 darab közlést tartalmaz. 
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