
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  224.011

 ( 151 )  2018.03.29.

 ( 210 )  M 16 02973

 ( 220 )  2016.09.20.

 ( 732 )  Rabbit Technologies Ltd., London (GB)

 ( 740 )  Berke & Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 28    Játékok, játékszerek; testnevelési és sportcikkek, amelyek nem tartoznak más osztályokba;

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

 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).

 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).

 45    Az Internet hálózat útján személyes ismertségen alapuló szakmai vagy baráti közösségek létrehozásának

támogatása, segítségnyújtás személyes kapcsolatok létrehozásában és fenntartásában, segítségnyújtás azonos vagy

hasonló érdeklődési körrel, illetőleg üzleti vagy társadalmi háttérrel rendelkező személyekkel való

 kapcsolatteremtésben.

 ( 111 )  228.384

 ( 151 )  2019.07.11.

 ( 210 )  M 15 02395

 ( 220 )  2015.09.02.

 ( 732 )  Inter-Union Technohandel GmbH, Landau (DE)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fischer

 ( 511 )  6    Fém kerékpárzárak; kerékpártároló fémből.

 9    Védősisakok kerékpározáshoz.

  11    Kerékpár lámpák.

 12    Kerékpárok; kerékpárok részei és kerékpárra szerelhető (amelyek a 12. osztályban szerepelnek), különösen
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kerékpáros táskák, kerékpár abroncsok, gumik, belső gumiabroncstömlők, fékek kerékpárokhoz, láncok

kerékpárokhoz, defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz, kerékpár nyergek, kürt és a harangok

kerékpárokhoz, kerékpárpedálok, kerékpáros gyermekülések, kerékpár-csomagtartók, kerékpár kitámasztók,

 stenderek.

  25    Ruházati cikkek kerékpározáshoz, cipők kerékpározáshoz, kalapáruk kerékpározáshoz.

 ( 111 )  228.387

 ( 151 )  2019.07.11.

 ( 210 )  M 15 02394

 ( 220 )  2015.09.03.

 ( 732 )  Inter-Union Technohandel GmbH, Landau (DE)

 ( 740 )  dr. Szamosi Katalin ügyvéd, SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Fém kerékpárzárak; kerékpártároló fémből.

 9    Védősisakok kerékpározáshoz.

  11    Kerékpár lámpák.

 12    Kerékpárok; kerékpárok részei és kerékpárra szerelhető (amelyek a 12. osztályban szerepelnek), különösen

kerékpáros táskák, kerékpár abroncsok, gumik, belső gumiabroncstömlők, fékek kerékpárokhoz, láncok

kerékpárokhoz, defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz, kerékpár nyergek, kürt és a harangok

kerékpárokhoz, kerékpárpedálok, kerékpáros gyermekülések, kerékpár-csomagtartók, kerékpár kitámasztók,

 stenderek.

  25    Ruházati cikkek kerékpározáshoz, cipők kerékpározáshoz, kalapáruk kerékpározáshoz.

 ( 111 )  228.450

 ( 151 )  2019.09.19.

 ( 210 )  M 18 03582

 ( 220 )  2018.11.30.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 541 )  DIAMizin

 ( 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 )  228.453

 ( 151 )  2019.09.19.

 ( 210 )  M 18 03044

 ( 220 )  2018.10.18.

 ( 732 )  S & Sz Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Babaruházattal, babafelszerelésekkel, babakocsikkal, bababútorokkal, babakozmetikumokkal, biztonsági

babaeszközökkel, etetési eszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; babaruházat,

kismamaruházat és kismama ápolási termékek kis- és nagykereskedelme, valamint webáruházban történő

értékesítése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; on-line kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások babafelszerelésekkel kapcsolatban; babaruházattal, babafelszerelésekkel, babakocsikkal,

bababútorokkal, babakozmetikumokkal, biztonsági babaeszközökkel, etetési eszközökkel kapcsolatos on-line kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; kismamaruházat és kismama ápolási termékek on-line kis- és

nagykereskedelme; katalógusok alapján biztosított babafelszerelésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások;

 kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül.

 ( 111 )  228.455

 ( 151 )  2019.07.16.

 ( 210 )  M 17 03593

 ( 220 )  2017.11.06.

 ( 732 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Deme János, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 ( 111 )  228.521

 ( 151 )  2019.07.19.

 ( 210 )  M 18 03418

 ( 220 )  2018.11.16.

 ( 732 )  Kiss és Társai Kft., Tata (HU)

 ( 541 )  Hotel Kiss

 ( 511 )  43    Szállodai szolgáltatások, ideiglenes szállásadás, vendéglátás, éttermi szolgáltatások, wellness szolgáltatások,

 szoba- és terembérbeadási szolgáltatások.

 ( 111 )  228.866

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 19 00464

 ( 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 )  228.867

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03047

 ( 220 )  2018.10.19.

 ( 732 )  Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése; televíziós reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; vendéglátás;

 bár szolgáltatások.

 ( 111 )  228.868

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03046

 ( 220 )  2018.10.19.

 ( 732 )  Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szt. Kristóf Pincészet Zamárdi

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

 áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése; televíziós reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; vendéglátás;

 bár szolgáltatások.
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 ( 111 )  228.869

 ( 151 )  2019.09.03.

 ( 210 )  M 18 03048

 ( 220 )  2018.10.19.

 ( 732 )  Szt. Kristóf Rendezvényközpont Kft., Zamárdi (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 áru).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok,

 prospektusok, nyomtatványok,áruminták] terjesztése; televíziós reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; vendéglátás;

 bár szolgáltatások.

 ( 111 )  228.894

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 16 02442

 ( 220 )  2016.07.26.

 ( 732 )  Karlovarské minerální vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)

 ( 300 )  529156 2016.02.25. CZ

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Fizetési és nyilvántartási rendszerek.

 11    Italok és folyékony élelmiszerek, különösen forróitalok, italok és levesek főzésére és melegítésére szolgáló

önkiszolgáló gépek, ivóvízszűrők, vízszűrő berendezések és automata berendezések vízszűrő készülékei, mind

 ezen termékek alkatrészei és tartozékai.

 ( 111 )  228.911

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00236

 ( 220 )  2019.01.29.

 ( 732 )  FARM-AGROKER Mezőgazdasági Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, tojástartók: nyomdai termékek, nyomtatványok,

kiadványok, papíripari cikkek, papíráruk, csomagolásra szolgáló papír anyagok, egyéb nyomdai termékek,

 szórólapok, újságok, plakátok.

  29    Bács-Kiskun megyéből származó tojások.

 35    Reklámozás, marketing tevékenység, kunsági tojások, tojáskészítmények kis- és nagykereskedelme,

 kereskedelmi hálózat működtetése.

 ( 111 )  228.912

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00104

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  Borpalota Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 111 )  228.913

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00105

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  BORPALOTA Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.
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 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 111 )  228.914

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00106

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  BORPALOTA Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 111 )  228.915

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 18 03300

 ( 220 )  2018.11.08.

 ( 732 )  Gal Vital Synergy Tech Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Babaváró

 ( 511 )  5    Vitaminok és vitaminkészítmények; étrend- és táplálékkiegészítők.

 35    Kereskedelmi szolgáltatások és online kiskereskedelmi szolgáltatások vitaminokkal,

 vitaminkészítményekkel, étrend- és táplálékkiegészítőkkel kapcsolatban.

 ( 111 )  228.916

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00556

 ( 220 )  2019.02.21.

 ( 732 )  Hospitaly Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Kórházi Informatikai Rendszerek (Medikai rendszer, HIS), és más egészségüggyel kapcsolatos szoftverek

tervezése, fejlesztése, telepítése, üzemeltetése, karbantartása, elektronikus adattárolás, felhőalapú

számítástechnikai megoldások, saját rendszerekkel kapcsolatos tanácsadás, információtechnológiai [IT]
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tanácsadási szolgáltatások, számítógépes rendszerelemzés, szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében, adatokat

tároló és rendszerező, orvos logisztikát támogató adatbázis üzemeltetése és hozzáférés biztosítása, telemedicina

 szolgáltatás támogatása.

 ( 111 )  228.917

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00566

 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  Top News Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  228.918

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00724

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  Rare Hospitality International, Inc., Orlando (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 dr. Tilk Rita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek (2); önkiszolgáló éttermek (1); szállodai szolgáltatások; motelek; éttermi szolgáltatások;

gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás (étel és ital); szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; átmeneti szállások kiadása; turistaházak, üdülők; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 111 )  228.919

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00565

 ( 220 )  2019.02.21.

 ( 732 )  ADEXGO Kft., Balatonfüred (HU)

 dr. Bázár György, Érd (HU)

 dr. Kovács Zoltán, Somogyjád (HU)

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

 ( 541 )  CORRELTECH

 ( 511 )   42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás; technológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  228.920

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00476

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Elektróda Group Kft., Balmazújváros (HU)

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

 ( 511 )  7    Hegesztőgépek; hegesztő- és forrasztógépek és -készülékek.

 35    Hegesztőgépek kis-és nagykereskedelme; hegesztő- és forrasztógépek és -készülékek kis-és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  228.921

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00474

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Schrammel Ivett, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén;

önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

mentorálás; meditációs képzés, tréning; meditációs gyakorlatok tanítása; személyiségfejlesztő tréning;

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

rendezése; blogírási szolgáltatások; személyiségfejlesztési szolgáltatások; csoportos és egyéni

személyiségfejlesztési tréningek, ülések, workshopok; online csoportos és egyéni személyiségfejlesztési

tréningek, ülések, workshopok; csoportos és egyéni készségfejlesztési tréningek, ülések, workshopok; online

csoportos és egyéni készségfejlesztési tréningek, ülések, workshopok; csoportos és egyéni kommunikációs

 tréningek, ülések, workshopok; online csoportos és egyéni kommunikációs tréningek, ülések, workshopok.

 44    Pszichológus [szolgáltatások]; pszichológus [szolgáltatások] online; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai

értékelések és vizsgálatok végzése; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tesztek

elvégzése; terápiás szolgáltatások; meditációs szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi

szolgáltatás; pszichoterápia; pszichoterápiás szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; önismereti

 terápiás szolgáltatások; támogató terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  228.922

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00555

 ( 220 )  2019.02.21.

 ( 732 )  Adányi Barnabás, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Biztonsági kamerák kis- és nagykereskedelme; bútorok kis- és nagykereskedelme; dekorációs termékek kis-

és nagykereskedelme; dísztárgyak kis- és nagykereskedelme; ékszerek kis- és nagykereskedelme; elektromos

fogkefék kis- és nagykereskedelme; fényképezőgépek kis- és nagykereskedelme; fogápolási termékek kis- és
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nagykereskedelme; fogtechnikai termékek kis- és nagykereskedelme; játékkonzolok kis- és nagykereskedelme;

konyhafelszerelések kis- és nagykereskedelme; konyhai eszközök kis- és nagykereskedelme; kozmetikai

termékek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lábbelik kis- és nagykereskedelme;

laptopok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonok kis- és nagykereskedelme; napszemüvegek kis- és

nagykereskedelme; navigációk kis- és nagykereskedelme; okoseszközök kis- és nagykereskedelme; okos otthoni

cikkek kis- és nagykereskedelme; okosórák kis- és nagykereskedelme; órák kis- és nagykereskedelme; parfümök,

illatszerek kis- és nagykereskedelme; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkek kis- és nagykereskedelme; sporteszközök kis- és

nagykereskedelme; számítógépek kis- és nagykereskedelme; szemüvegek kis- és nagykereskedelme;

szépségápolási termékek kis- és nagykereskedelme; tabletek kis- és nagykereskedelme; táskák kis- és

 nagykereskedelme; televíziók kis- és nagykereskedelme; videókamerák kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  228.923

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00554

 ( 220 )  2019.02.21.

 ( 732 )  Schellné Ottlik Judit, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Rajztáblák; rajzeszközök; krétatáblák gyerekeknek; feltekerhető krétatáblák gyerekeknek; flexibilis

 krétatáblák gyerekeknek; táblatörlők [kréta törlők].

 ( 111 )  228.924

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00313

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Ritmus Mix

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 torták, kekszek (aprósütemények), fagyasztott cukrászsütemények.

 ( 111 )  228.925

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00562

 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  Béndekpuszta Mosoly Völgye Alapítvány, Hács (HU)
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 ( 541 )  MosolygÓra

 ( 511 )  16    Kézikönyvek [útmutatók], könyvecskék, brosúrák (1), könyvecskék, brosúrák (2), könyvek, folyóiratok,

katalógusok, magazinok, revük [időszaki lapok], naptárak, noteszok (1), noteszok (2), nyomtatott publikációk,

 plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból.

 41    Coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus kiadványszerkesztés,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

fitnesz órák vezetése, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], know-how átadása(képzés), konferenciák

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, levelező

tanfolyamok, mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés], szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása, táboroztatás, tornatanítás.

 44    Állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások,

aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító kezelés, egészségfürdő szolgáltatások,

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, pszichológus [szolgáltatások], terápiás

 szolgáltatások, távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  228.926

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00475

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Balogh Ágnes Orsolya, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Divatbemutatók rendezése és lebonyolítása; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból;

elektronikus kiadványok (nem letölthetők); fényképészet; fényképészettel, fényképezéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; időmenedzsment tréningek szervezése és lebonyolítása; képzés az üzleti készségek területén;

kiadványok megjelentetése; konfliktuskezelési tréningek szervezése és lebonyolítása; kozmetikai, szépségápolási

oktatás; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése;

önbizalomfejlesztő tréningek szervezése és lebonyolítása; pénzügyi tanfolyamok biztosítása; sminkeléssel

kapcsolatos oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; személyiségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási célú

hang- és videofelvételek készítése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok

szervezése; személyiségfejlesztő tréning; szépségápolási képzés; szépségápolással kapcsolatos oktatási célú hang-

és videofelvételek készítése; szépségversenyek rendezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése;

szórakoztatás divatbemutatók formájában; tanfolyamok a reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti

tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén; üzleti képzés; üzleti képzések szervezése; üzleti képzési

szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti

konferenciák szervezése; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; üzleti

oktatási szolgáltatások; üzleti szemináriumok szervezése; üzleti tanfolyamok lebonyolítása; üzleti tudatosság

fejlesztésével kapcsolatos oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; vezetőfejlesztési tréningek szervezése

 és lebonyolítása.

 ( 111 )  228.927

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00735
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 ( 220 )  2019.03.06.

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

 ( 541 )  EnviFerment

 ( 511 )  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.

 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.

 ( 111 )  228.928

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00725

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  Rare Hospitality International, Inc., Orlando (US)

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

 ( 541 )  LONGHORN STEAKHOUSE

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek (2); szállodai szolgáltatások; motelek; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1);

gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás (étel és ital); szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; átmeneti szállások kiadása; turistaházak, üdülők; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 111 )  228.929

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00490

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Well Done St. Moritz Termelő, Kereskedelmi és Ügynöki Kft., Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Egészségügyi papír, WC papír; papírdobozkák edények, tejszínek, krémek tárolására; papírtörlők tisztítási

 célokra; papírtörölközők; papírzsebkendő, papírtörlők; papírszalvéták; toalettkendők papírból.

 ( 111 )  228.930

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00727

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  Darden Corporation, Orlando (US)

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

 ( 541 )  OLIVE GARDEN

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek (2); szállodai szolgáltatások; motelek; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1);

gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás (étel és ital); szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; átmeneti szállások kiadása; turistaházak, üdülők; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 111 )  228.931

 ( 151 )  2019.09.09.
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 ( 210 )  M 19 00733

 ( 220 )  2019.03.07.

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

 ( 541 )  Szerencsi Gold

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

 parányok.

 ( 111 )  228.932

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00728

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  Darden Corporation, Orlando (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek (2); szállodai szolgáltatások; motelek; éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1);

gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; vendéglátás (étel és ital); szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; átmeneti szállások kiadása; turistaházak, üdülők; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás.

 ( 111 )  228.933

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00558

 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  Dédiszitter Humán Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Dédiszitter

 ( 511 )   44    Betegápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  228.934

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00315

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Invitel Távközlési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatás; kábeltelevíziós műsorszórás; televíziós műsorszórás, közvetítés;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; vezeték nélküli műsorterjesztés; távközlési berendezések

 kölcsönzése; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások.

 ( 111 )  228.935

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00563

 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  dr. Jurida Petra Natália, Tatabánya (HU)

 ( 541 )  életviteli keretezés
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 ( 511 )  16    Kézikönyvek [útmutatók], könyvecskék, brosúrák (1), könyvecskék, brosúrák (2),könyvek, folyóiratok,

katalógusok, magazinok, revük [időszaki lapok], naptárak, noteszok (1), noteszok (2), nyomtatott publikációk,

 plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból.

 41    Coaching [tréning], egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], elektronikus kiadványszerkesztés,

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása,

fitnesz órák vezetése, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], know-how átadása (képzés), konferenciák

szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése, levelező

tanfolyamok, mentorálás, oktatás biztosítása, oktatási információs szolgáltatások, oktatási vizsgáztatás, on-line

elérhető elektronikus publikációk nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés], szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása, táboroztatás, tornatanítás.

 44    Állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások,

aromaterápiás szolgáltatások, betegápolási szolgáltatások, csillapító kezelés, egészségfürdő szolgáltatások,

egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, pszichológus [szolgáltatások], terápiás

 szolgáltatások, távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  228.936

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00478

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Németh János, Dunaharaszti (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Ételkészítés; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból, mozgó büféből, food truckból; éttermi

szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; svédasztalos éttermi szolgáltatások; táboroztatás; hidegkonyhai

készítmények készítése és árusítása; catering szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; mobil éttermi

szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások, beleértve az

engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; ételek és italok biztosítása a vendégek otthonában;

klub szoláltatások étel és ital biztosítására; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;

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

biztosítása bisztrókban; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;

ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; büfé kocsi, food truck bérlése,

 bérbe adása.

 ( 111 )  228.937

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00731

 ( 220 )  2019.03.07.

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

 ( 541 )  Tuttibon

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

 ( 111 )  228.938

 ( 151 )  2019.09.13.

 ( 210 )  M 19 00560

 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

célokból, célzott marketing, értékesítési promóciós szolgáltatások, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési

felület kölcsönzése információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői

 szolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, e-mail hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása, közösségi hálózatok

 fórumai [chat szobák], üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás, adatkódolási szolgáltatások, adatok és számítógépes programok konvertálása,

nem fizikai átalakítás, elektronikus adattárolás, információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások,

 internetbiztonsági szaktanácsadás, internetes keresőmotorok biztosítása.

 ( 111 )  228.939

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 18 03481

 ( 220 )  2018.11.21.

 ( 732 )  Kamisa Kft., Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  228.940

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 19 00858

 ( 220 )  2019.03.18.

 ( 732 )  Don Bosco Cukrászda Korlátolt Felelősségű Társaság, Erdőkürt (HU)

 ( 740 )  Dr. Pavelka Ákos, Budapest

 ( 541 )  Don Bosco Cukrászda

 ( 511 )  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, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  228.941
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 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 18 03870

 ( 220 )  2018.12.28.

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

 Dr. Kerényi Árpád, Budapest (HU)

  
( 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 (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).

  33    Alkoholtartalmú italok (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

 ( 111 )  228.942

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 19 00312

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  BestOn-Otthon Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacsek György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Dobozok fémből konyhai használatra; konyhai edényakasztók fémből; főzéshez használt fémfólia,

alumíniumfólia; fémfóliák csomagolásra konyhai használatra; fémkosarak konyhai használatra; fém ládák

konyhai használatra; fém táskaakasztók konyhai használatra; hordók fémből konyhai használatra; tálcák fémből

 konyhai használatra; tároló dobozok fémből konyhai használatra.

7    Konyhai borsőrlők, nem kézi működtetésű; konyhai dagasztógépek, gyúrógépek; konyhai elektromos

gyümölcsprések; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; konyhai elektromos juicer-ek; konyhai

elektromos kések; konyhai elektromos keverőgépek; konyhai elektromos konzervnyitók; konyhai elektromos

ollók; elektronikus konyhai darálók; konyhai formázó és dagasztógépek; konyhai habverők, elektromos; konyhai

húsdarálók [gépek]; italok készítésére szolgáló konyhai gépek, elektromechanikus; konyhai kavarógépek;

konyhai kávédarálók, nem kézzel működtetett; konyhai készülék italok szénsavval való dúsításához; konyhai

készülék víz szénsavval való dúsításához; konyhai kolbásztöltő gépek; konyhai köpülőgépek, konyhai

mosogatógépek cserépedényekhez; konyhai száraztésztagyártó gépek; konyhai vajkészítő gépek; konyhai

vízmelegítők [géprészek]; konyhai zöldségreszelő gépek; konyhai zöldség spirálvágók, elektromos; elektromos

 habverők háztartási célokra.

8    Babakanalak konyhai használatra, étkezővillák és étkezőkések konyhai használatra; csipeszek, fogók konyhai

használatra; élező eszközök konyhai használatra; evőeszközök konyhai használatra; evőeszközök [kések, villák és

kanalak] konyhai használatra; ezüstneműk [kések, villák és kanalak] konyhai használatra; fejtőkések, faragókések

konyhai használatra; fenőeszközök konyhai használatra; gyümölcs csumázók konyhai használatra; gyümölcs

szeletelők konyhai használatra; húsvágó bárdok [kések] konyhai használatra; húsvágó kések, bárdok

[kéziszerszámok] konyhai használatra; kanalak konyhai használatra; kerámiakések konyhai használatra; kések

konyhai használatra; konzervnyitók, nem elektromos konyhai használatra; konyhai zöldségszeletelők;

mozsártörők [kézi eszközök] konyhai használatra; műanyag kanalak, étkezővillák és étkezőkések konyhai

használatra; nem elektromos sajtszeletelők konyhai használatra; ollók konyhai használatra; osztriganyitók

konyhai használatra; pengeélező eszközök konyhai használatra; pikkelyező kések konyhai használatra; spatulák

[kéziszerszámok] konyhai használatra; tojásszeletelő, nem elektromos konyhai használatra; törőmozsarak [kézi

eszközök] konyhai használatra; vágóeszközök [kéziszerszámok] konyhai használatra; vágószerszámok konyhai

használatra; villák [evőeszközök] konyhai használatra; zöldséghámozók [kéziszerszámok] konyhai használatra;
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 zöldségreszelők konyhai használatra; zsebkések, bicskák konyhai használatra.

 11    Konyhai csokoládé-szökőkutak, elektromos; konyhai elektromos borhűtő szekrények; konyhai elektromos

főzőeszközök; konyhai elektromos főzőlapok; konyhai elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez;

konyhai elektromos hűtőtáskák; konyhai elektromos hűtőtáskák, hűtőládák; konyhai elektromos joghurtkészítők;

konyhai elektromos kávéfőzők; konyhai elektromos kukták; konyhai elektromos kuszkuszfőzők; konyhai

elektromos olajsütők, fritőzök; konyhai elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; konyhai

elektromos sous vide sütők; konyhai elektromos termoszok; konyhai elektromos tortillanyomók; konyhai

elektromos vízforraló kannák; konyhai élelmiszer-szárítók, elektromos; konyhai fáklyák sütéshez; konyhai

forrólevegős sütők; főző berendezések és készülékek; konyhai grillezők, grillsütők; konyhai gyümölcsaszalók;

konyhai hűtőkészülékek és berendezések; konyhai hűtőszekrények; konyhai italhűtő berendezések; konyhai

ivóvízszűrők; konyhai jégkészítő gépek; konyhai jégkrémkészítő gépek; konyhai kávépörkölő készülékek;

konyhai kenyérsütő gépek; konyhai merülőforralók; konyhai mikrohullámú sütők; konyhai multifunkciós

főzőkészülékek; konyhai nyársak roston sütéshez; konyhai nyársforgató készülékek; konyhai pecsenyesütők;

 konyhai pecsenyesütő készülékek; konyhai rostok, grillsütők; konyhai sütőkemencék.

 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.

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

 ( 111 )  228.943

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 19 00737

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  Dr. Izsák Orsolya, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetés és reklámozás; internetes marketing; online reklámozás.

 41    Joggal kapcsolatos tanfolyamok; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések

 tartása; képzési tanfolyamok biztosítása; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése.

 ( 111 )  228.944

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 19 00489

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Arnold Iván, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  228.945

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 19 00564
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 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  Csikóstőttős Község Önkormányzata, Csikóstőttős (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  228.946

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 19 00736

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  Dr. Izsák Orsolya, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetés és reklámozás; internetes marketing; online reklámozás.

 41    Képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása; képzési tanfolyamok

 biztosítása; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; joggal kapcsolatos tanfolyamok.

 ( 111 )  228.947

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00145

 ( 220 )  2019.01.18.

 ( 732 )  Manna Vision Media Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Manna FM

 ( 511 )   35    Rádiós reklámozás.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

  41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás.

 ( 111 )  228.948

 ( 151 )  2019.09.13.

 ( 210 )  M 19 00481

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Bionanoferm Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Suvi Gastro

 ( 511 )   11    Főző-, melegítő-, hűtő- és tartósító berendezések ételekhez és italokhoz.

 ( 111 )  228.949

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 19 00488

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Arnold Iván, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs, tészta és metélt; lisztek és más gabonakészítmények.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  228.950
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 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 19 00570

 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  Szabó Lajos, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Grillezett húsok; grillezett zöldségek.

  39    Étel házhozszállítás.

 43    Grilléttermek; mobil catering szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; grillezett ételekre

 szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre.

 ( 111 )  228.951

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 19 00739

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  Dr. Izsák Orsolya, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Hirdetés és reklámozás; internetes marketing; online reklámozás.

 41    Joggal kapcsolatos tanfolyamok; képzési tanfolyamok biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása;

 képzés, tanítás és oktatás biztosítása; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése.

 ( 111 )  228.952

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00167

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  Kiss Henriette, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  228.953

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 02393

 ( 220 )  2018.08.09.

 ( 732 )  Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HAMM - Hazai Alapanyagok a Magyar Menzán

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

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

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.954

 ( 151 )  2019.09.13.

 ( 210 )  M 18 02394

 ( 220 )  2018.08.09.

 ( 732 )  Hungast Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kapolyi 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 (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).

 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).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.955

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 18 03748

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  Érkontroll Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Gyógyszerészeti konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések

kölcsönzése; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak, orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás,

orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi

rendelők, orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; plasztikai

 sebészet.

 ( 111 )  228.956

 ( 151 )  2019.09.10.

 ( 210 )  M 18 03585

 ( 220 )  2018.11.30.
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 ( 732 )  László Béla, Budapest (HU)

 ( 541 )  Sportolj és spórolj!

 ( 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.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  228.957

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 19 00851

 ( 220 )  2019.03.18.

 ( 732 )  TŰZMADÁR Alapítvány a Minőségi Életért, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gulya Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások emberek részére.

 ( 111 )  228.959

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 19 00398

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Nagy Adrienn Nikolett, Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   26    Parókák.

  44    Szépségápolási szolgáltatások emberek részére; fodrászat; hajfonás; hajpótlás.

 ( 111 )  228.960

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03834

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Hurtyák Róbert András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Kft., Budapest

 ( 541 )  PANCHO TRAINING CENTER

 ( 511 ) 9    Edzésszimulátorok sportoláshoz; edzésszimulátorok labdajátékokhoz; edzésszimulátorok futball játékhoz;

edzésszimulátorok kosárlabda játékhoz; edzésszimulátorok kézilabda játékhoz; edzésszimulátorok röplabda

játékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok labdajátékokhoz; labda dobó eszközt tartalmazó

edzésszimmulátorok futball játékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabdajátékhoz;
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labda dobó eszközt tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabdajátékhoz; labda dobó eszközt tartalmazó

edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; futball labda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok

futball játékhoz; kosárlabda dobó eszközt és palánkot tartalmazó edzésszimmulátorok kosárlabda játékhoz;

kézilabda dobó eszközt és kaput tartalmazó edzésszimmulátorok kézilabdajátékhoz; röplabda dobó eszközt és

hálót tartalmazó edzésszimmulátorok röplabda játékhoz; szoftver labdajáték edző berendezésekhez; szoftver

futball 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 futballjátékosok

sportteljesítményének felmérésére futball labda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel; szoftver

kosárlabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kosárlabda dobóeszközt tartalmazó edző berendezéssel;

szoftver kézilabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére kézilabda dobóeszközt tartalmazó edző

berendezéssel; szoftver röplabdajátékosok sportteljesítményének felmérésére röplabda dobóeszközt tartalmazó

edző berendezéssel; szoftver futball játékosok sportteljesítményének felmérésére labda dobó eszközt és kaput

tartalmazó edző berendezéssel; szoftver kosárlabda játékosok sportteljesítményének felmérésére labda

dobóeszközt 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; futball 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    Edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőlétesítmények üzemeltetése; sportolók képzése; sportolók

edzése edző berendezéssel; labdajátékosok edzése labdajáték edző berendezéssel; futball-labdajátékosok edzése

futball edző berendezéssel; kosárlabdajátékosok edzése kosárlabdajáték edző berendezéssel; kézilabdajátékosok

edzése kézilabdajáték edző berendezéssel; röplabdajátékosok edzése röplabdajáték edző berendezéssel; futball

játékosok edzése futball labda dobó berendezést tartalmazó edző berendezéssel; kosárlabda játékosok edzése

kosárlabda dobó berendezést tartalmazó edző berendezéssel; kézilabda játékosok edzése kézilabda dobó

berendezést tartalmazó edző berendezéssel; röplabda játékosok edzése röplabda dobó berendezést tartalmazó

edző berendezéssel; futball játékosok edzése futball labda dobó berendezést és kaput tartalmazó edző

berendezéssel; kosárlabda játékosok edzése kosárlabda dobó berendezést és palánkot tartalmazó edző

berendezéssel; kézilabda játékosok edzése kézilabda dobó berendezést és kaput tartalmazó edző berendezéssel;

röplabda játékosok edzése röplabda dobó berendezést és hálót tartalmazó edző berendezéssel; futball 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; futball játékosok sportteljesítményének felmérése futball 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
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berendezéssel; futball játékosok sportteljesítményének felmérése futball labda dobó eszközt tartalmazó futball

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; futball játékosok sportteljesítményének felmérése futball 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.

 ( 111 )  228.961

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 01543

 ( 220 )  2018.05.19.

 ( 732 )  SZAMOSSZEGI PÁLINKAHÁZ Korlátolt Felelősségű Társaság, Szamosszeg (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Katalin ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 és más készítmények italokhoz.

  33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  228.962

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 00843

 ( 220 )  2018.03.18.

 ( 732 )  László Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapiller Imre, Budapest

 ( 541 )  LUMEN Kávézó

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

 cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; fűszerek.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; éjszakai klubok; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmstúdiók; filmszínházi

előadások, filmbemutatók; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; partik tervezése

[szórakoztatás]; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

 színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások.

 43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi

szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

 önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); vendéglátás.
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 ( 111 )  228.963

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 19 00242

 ( 220 )  2019.01.29.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Balatonboglár eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  228.965

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03557

 ( 220 )  2018.11.30.

 ( 732 )  Tóth Julianna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; sport és kulturális tevékenység.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatás; egészséggel és életmóddal kapcsolatos szolgáltatások; interneten

keresztüli szolgáltatások; táplálkozási tanácsadás; szabadidős rendezvények; aromaterápia; méregtelenítési

eljárások; természetes terápiás szolgáltatások; sportoktatás; oktatás, nevelés, életmód és sporttevékenység;

 állapotfelmérés.

 ( 111 )  228.966

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 01415

 ( 220 )  2018.05.08.

 ( 732 )  HETEK.HU Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

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

bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk,

 klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  39    Áruk csomagolása és raktározása.

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

 ( 111 )  228.967

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 02094

 ( 220 )  2018.07.10.

 ( 732 )  EAM Easy Asset Management Zrt., Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Bálint Norbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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); pénzügyi, számviteli, kontrolling adatok feldolgozása; számviteli szolgáltatás;

kontrolling szolgáltatás; számviteli, kontrolling információs szolgáltatás; pénzügyi, számviteli, kontrolling adatok

 vizualizációja.

 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 )  228.968

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03831

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  El-Nabulsyné Somszegi Beáta, Budapest (HU)

 dr. Hajós Anna, Budapest (HU)

 Mészáros Marianna, Budapest (HU)

 Földesi László, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.969

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03423

 ( 220 )  2018.11.16.
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 ( 732 )  Borsodi Sörgyár Kft., Bőcs (HU)

 ( 740 )  dr. Dulin György, 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  228.970

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 17 03449

 ( 220 )  2017.10.26.

 ( 732 )  CSALÁDFA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegyvári Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Family Tree Akadémia

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs

 szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése.

  42    Dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; tudományos kutatás; elektronikus adattárolás.

  45    Eltűnt személyek felkutatása; genealógiai kutatás.

 ( 111 )  228.971

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03290

 ( 220 )  2018.11.08.

 ( 732 )  Dawn Foods, Inc., Jackson, Michigan (US)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  DAWN

 ( 511 )   29    Töltelékek, mázak, feltétek és ehető dekorációk pékárukhoz.

 30    Pékáruk előállításához való készítmények; keverékek pékárukhoz; liszt; gabonákból készített olyan

készítmények, amelyeket pékáruk készítésekor összetevőként alkalmaznak; nyerstészta keverékek,

süteménykeverékek, fánkkeverékek, kekszkeverékek, aprósütemény keverékek, muffin keverékek,

 palacsintatészta, pékáru hozzávalók.

 ( 111 )  228.972

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03826

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Bajor Beáta 40%, Budapest (HU)
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 Bihari Gergely 60%, Dunaújváros (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   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).

 41    Edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testépítéssel kapcsolatos

edzőtermi szolgáltatások; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; táboroztatás; oktatási tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; szórakoztató tevékenységek

szervezése nyári táborokhoz; tanfolyamok szervezése, tartása; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése;

egészségügyi tanfolyamok szervezése; csapatépítés (oktatás); életmód tanácsadás (képzés); szabadidős, rekreációs

 tevékenységek szervezése.

 ( 111 )  228.974

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03827

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Füle-Benák Tünde, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Koszorúslány ruhák; kismamaruhák; női alkalmi ruhák; esküvői ruhák.

 35    Koszorúslány ruhák bérbeadása; kismamaruhák bérbeadása; női alkalmi ruhák bérbeadása; koszorúslány

ruhák kölcsönzése; kismamaruhák kölcsönzése; női alkalmi ruhák kölcsönzése; esküvői ruhák bérbeadása;

 esküvői ruhák kölcsönzése.

  45    Ruhakölcsönzés; ruhakölcsönzési szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása.

 ( 111 )  228.975

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 16 02443

 ( 220 )  2016.07.26.

 ( 732 )  Karlovarské minerálni vody, a.s., Karlovy Vary (CZ)

 ( 300 )  529155 2016.02.25. CZ

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Fizetési és nyilvántartási rendszerek.

 11    Italok és folyékony élelmiszerek, különösen forróitalok, italok és levesek főzésére és melegítésére szolgáló

önkiszolgáló gépek, ivóvízszűrők, vízszűrő berendezések és automata berendezések vízszűrő készülékei, mind

 ezen termékek alkatrészei és tartozékai.

 ( 111 )  228.976

 ( 151 )  2019.09.11.
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 ( 210 )  M 18 03286

 ( 220 )  2018.11.08.

 ( 732 )  Horváth Krisztián, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Fegyverszekrények; puskatartó állványok.

 ( 111 )  228.977

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03841

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  Csák Tímea Noémi, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); kézműves édességek.

 39    Étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás; cukrászati készítmények házhozszállítása; sütemények,

 cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények), kézműves édességek házhozszállítása.

 41    Cukrásztanfolyamok szervezése; cukrásztanfolyamok tartása; tanfolyamok szervezése, tartása; tanácsadási

szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási és

 képzési szolgáltatások.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  228.978

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03840

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  Boroznaki Gergely, Budapest (HU)

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

  

( 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); ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

  38    Kommunikáció online blogokon keresztül.

 ( 111 )  228.979

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03842

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  Késmárki Katalin, Budapest (HU)
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 ( 740 )  XLEXUM IP Tanácsadó Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alacsony alkoholtartalmú sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; ásványi anyagokkal

dúsított sörök; bock sör; fekete sör [pörkölt maláta sör]; IPA (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kézműves

sörök; komlókivonatok sör előállításához; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; pale ale világos sör; porter [sör];

 saison sör; sör alapú italok; sörcefre; sörök; sörök és sörtermékek; stout [erős barna sör].

 35    Globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

katalógusból rendelhető sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott,

sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások sört tartalmazó dobozok

előfizetői alapon történő eladásával kapcsolatban; sörök postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  228.980

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03837

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes üdítőitalok (1); alkoholmentes üdítőitalok (2); aloe vera italok,

alkoholmentes; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; készítmények italokhoz; készítmények likőrök előállításához; komlókivonatok sör előállításához;

limonádék; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szörpök italokhoz;

 szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

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

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél
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szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy

 reklám célokra.

 40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek

 fagyasztása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; gyümölcspréselés.

 ( 111 )  228.983

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03571

 ( 220 )  2018.04.11.

 ( 732 )  Koraszülöttekért Országos Egyesület, Szentes (HU)

 ( 740 )  Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KOREXPO

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

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

 és kutató szolgáltatások.

 45    Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; ruházat

kölcsönzése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes

levelezési szolgáltatások; társadalmi összefogás szervezése hátrányos helyzetű csoport számára, érintett családok

összeismertetése, szakértői segítség közös igénybevételének, rendezvényeknek, konferenciáknak a szervezése;

használt cikkek és ruhák csere-beréje, ennek megszervezése; adománygyűjtés szervezése; jótékonysági

tevékenységek szervezése; speciális segédeszközök juttatása (juttatásának megszervezése); érzékenyítő

programok szervezése; online közösségi oldalakon csoportok üzemeltetése; szakmai segítségnyújtás

(szakemberekkel, szervezetekkel kapcsolattartás, információtovábbítás, szakmai tájékoztató anyagok kiadása);

 lelkisegély-szolgálat működtetése.

 ( 111 )  228.984

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 00742

 ( 220 )  2018.03.08.

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

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

 ( 541 )  Tokaj Fusio

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

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

 ( 111 )  228.985

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03550

 ( 220 )  2018.04.11.

 ( 732 )  Koraszülöttekért Országos Egyesület, Szentes (HU)

 ( 740 )  Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KORIP

 ( 511 )  10    Ortopédiai cikkek; terápiás eszközök és segédeszközök mozgáskorlátozottaknak; masszírozó készülékek;

 készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2192



 ( 111 )  228.986

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 18 03700

 ( 220 )  2018.12.13.

 ( 732 )  Janik Anita, Bag (HU)

 Dajkó György, Bag (HU)

 ( 541 )  PETITE by Janik Anita

 ( 511 )   14    Ékszerek; drágakövek; féldrágakövek; kulcstartók; órák.

 25    Ruházati cikkek, alsó és felsőruházat; lábbelik, cipők, szandálok, csizmák, papucsok; sapkák, sálak,

 kalapok.

 41    Divatbemutató; szépségvereseny; life coaching; fashion coaching; style coaching; stílustréning; öltözködési

gyakorlati személyes képzés; életstílus és személyiségfejlesztő szeminárium; divat, életstílus mentorálás;

 öltözködési és életvezetési személyes oktatás.

 ( 111 )  228.987

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 19 00663

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  UNILEVER N.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zöldségeket, húst, csirkét, tojást, halat és/vagy pulykát tartalmazó készételek; elsősorban zöldségeket, baromfit,

halat, húst tartalmazó fagyasztott ételek; levesek és instant levesek; leveskészítmények; baromfihúst, vadhúst,

 húst, zöldségeket és halat tartalmazó készételek.

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő,

sütőporok; só; mustárok; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; jégkrémek; [elsősorban] rizst vagy tésztát tartalmazó

készételek; főleg rizst, tésztát, metélt tésztát vagy kuszkuszt tartalmazó snack ételek és instant snack

ételkészítmények; használatra kész keverékek ételek és szószok elkészítéséhez; főleg rizst, tésztát, metélt tésztát

 vagy kuszkuszt tartalmazó fagyasztott ételek; rizsételek és krumplis ételek.

 ( 111 )  228.988

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 19 00396

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

 ( 541 )  MIZSE a család vizse

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 111 )  228.989

 ( 151 )  2019.09.11.
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 ( 210 )  M 19 00395

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

 ( 541 )  MIZSE a család vize

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 111 )  228.990

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 19 00243

 ( 220 )  2019.01.29.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BB NAPOS OLDAL

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  228.991

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 19 00234

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  Albitech Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ALGATER

 ( 511 ) 1    Talajjavítók; talajkondicionálók; talajjavító adalékok; biológiai oltóanyagok, nem gyógyászati használatra;

mikrobiális oltóanyagok, nem gyógyászati használatra; talajoltó anyagok mezőgazdasági használatra, a

 talajszerkezet javítására, haszonnövények növekedésének és terméshozamának javítására.

 ( 111 )  228.992

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 19 00090

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa 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.

 ( 111 )  228.993

 ( 151 )  2019.09.11.

 ( 210 )  M 19 00091

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  EXELTIS HEALTHCARE, S.L., Azuqueca de Henares, Guadalajara (ES)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  SUPERFOLIC

 ( 511 )  5    Táplálékkiegészítők gyógyászati használatra.
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 ( 111 )  228.995

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03028

 ( 220 )  2018.10.17.

 ( 732 )  Calf 35 (UK) Limited, Merseyside (GB)

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

 ( 541 )  CALF 35

 ( 511 )  7    Fejőrendszerek,fejőberendezések.

  29    Tej.

  40    Fejőrendszerek telepítése és üzembe helyezése.

 ( 111 )  228.996

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00391

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 111 )  228.997

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03838

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

 ( 541 )  miniTwister

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes koktélok; alkoholmentes üdítőitalok (1); alkoholmentes üdítőitalok (2); aloe vera italok,

alkoholmentes; esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; készítmények italokhoz; készítmények likőrök előállításához; komlókivonatok sör előállításához;

limonádék; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szörpök italokhoz;

 szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás, áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; fogyasztói hűségprogramok igazgatása;

honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások;

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére, Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

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

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy
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 reklám célokra.

 40    Anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; élelmiszerek és italok tartósítása; élelmiszerek

 fagyasztása; fagyasztásos tartósítási szolgáltatások; gyümölcspréselés.

 ( 111 )  228.998

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00394

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  StrandPark Üdülőközpont Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

 értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; szálláshelyek bérbeadása.

 41    Szabadidős létesítmények üzemeltetése, szervezése; szabadidős szolgáltatások, ideértve a szabadidős sport-

 és kulturális szolgáltatásokat; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos szolgáltatások.

 43    Vendéglátás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás,

 szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; szálláshely szolgáltatások; üdülői vendéglátás.

 ( 111 )  228.999

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00100

 ( 220 )  2019.01.16.

 ( 732 )  INDEX.HU Informatikai Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  229.001

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00241

 ( 220 )  2019.01.29.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BB HOSSZÚ7VÉGE

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  229.002

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00240

 ( 220 )  2019.01.29.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BB #YOLO LAZÍTÓ

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  229.003
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 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00239

 ( 220 )  2019.01.29.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BB #YOLO

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  229.004

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00393

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Magyarvíz Ásványvíz Kft., Lajosmizse (HU)

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

 ( 541 )  Az igazi felfrissülés egy pohár vízzel kezdődik

 ( 511 )   32    Ásványvizek; vizek; szénsavas vizek.

 ( 111 )  229.005

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00237

 ( 220 )  2019.01.29.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BB #YOLO SZÍVTIPRÓ

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  229.006

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00238

 ( 220 )  2019.01.29.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BB #YOLO LÉHŰTŐ

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  229.007

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00101

 ( 220 )  2019.01.16.

 ( 732 )  www.Napi.hu Online Internetes és Információs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Ahol üzlet lesz a hírből.

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  229.008

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03429

 ( 220 )  2018.11.17.
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 ( 732 )  ContentPlus Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ContentPlus

 ( 511 )  35    Internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; reklám- és

marketing konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média

területén; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti segítségnyújtás; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus

médiában; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével;

számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása; termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület

biztosítása weboldalakon; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; hirdetéssel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment

konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez

kapcsolódó tanácsadás; marketing tanácsadás; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére;

marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketinggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; marketingtrendek elemzése; promóciók szervezése audiovizuális média

használatával; promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; promóciós

tevékenységekhez kapcsolódó tanácsadás; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámozáshoz kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási

szolgáltatások; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások;

reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó tanácsadás; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások és igények elemzése terén, érzékelési, minőségi és

mennyiségi jellegű adatok segítségével; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó konzultáció; üzleti

konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing

tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; fogyasztói kutatások; internethasználatra vonatkozó szokásokhoz kapcsolódó piackutatási

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatási szolgáltatások reklámozással és marketinggel kapcsolatban; kutató

szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; marketing tanulmányok készítése; marketing előrejelzés; marketing

tanulmányok előkészítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; marketingadatok

statisztikai értékelése; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketingstratégiai vizsgálatok; piacanalízis;

piacbefolyásolás terén végzett kutatás és elemzés; piacelemzéshez kapcsolódó információk gyűjtése; piacelemzési

beszámolók készítése; piacelemzési és -kutatási szolgáltatások; piacelemzési szolgáltatások áruk elérhetőségével

kapcsolatban; piacelemzési szolgáltatások áruk értékesítésével kapcsolatban; piacértékelési szaktanácsadás;

piacértékelési szolgáltatások; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci előrejelzés; piaci felmérés elemzése;

piaci felmérések készítése, lebonyolítása; piaci információk szolgáltatása általános fogyasztási cikkekkel

kapcsolatban; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; piaci tanulmányok készítése és elemzése; piaci

tanulmányok készítése, beleértve a közvélemény-kutatást; piaci tanulmányokhoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piaci ügynöki kutatási tevékenység; piackutatás; piackutatás és analízis; piackutatás és marketing

tanulmányok; piackutatás kiadványok olvasóira vonatkozó információk összeállításához; piackutatás

reklámozáshoz; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piackutatási adatok elemzése; piackutatási adatok értelmezése; piackutatási adatok és statisztikák

elemzése; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák

elemzése; piackutatási szaktanácsadás; piackutatási statisztikák nyújtása; reklámelemzés; reklámhatékonyság és

piackutatási elemzés; reklámozás hatásának elemzése; reklámozási kutatás; üzleti- és piackutatás; címlisták

összeállítása; leendő vásárlók listáinak összeállítása; levelezőlisták összeállítása; online üzleti címjegyzékek

összeállítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása; üzleti adatok gyűjtése; üzleti

információk összegyűjtése; üzleti információk összeállítása; üzleti információk gyűjtése; üzleti információ

összeállítása; üzleti statisztikai információk összeállítása; üzleti statisztikák beszerzése; üzleti statisztikák és

kereskedelmi információk összeállítása; üzleti statisztikák gyűjtése; üzleti statisztikák készítésével kapcsolatos

konzultáció; üzleti statisztikák készítése; üzleti statisztikák összegyűjtése; üzleti statisztikák összeállítása; üzlettel

 kapcsolatos statisztikai adatok összeállítása; vállalati tevékenységekkel kapcsolatos üzleti információk szerzése.
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 41    Képzés számítógépes programok működtetése terén; képzés a reklámozás terén; értékesítési képzési

szolgáltatások; értékesítési személyzet képzésére irányuló szolgáltatások; értékesítési tréning; marketing

ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok

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

rendezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatás, tanítás; oktatás és képzés biztosítása; oktatás biztosítása; oktatási

célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése;

oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú tanfolyamok

lebonyolítása; oktatási előadások szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási konferenciák szervezése;

oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

szemináriumok tartása; oktatási szolgáltatások az információtechnológia használatával kapcsolatban; oktatási

szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktató szemináriumok szervezése; oktatótanfolyamok

lebonyolítása; online képzések biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; online oktatás biztosítása

számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; online oktatási

tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; számítógépes

szoftver használatával foglalkozó oktatás; számítógépes szoftverek alkalmazásával kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos képzések; számítógépes szoftveres képzés;

szemináriumok; üzleti képzések szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; üzleti tanfolyamok lebonyolítása;

workshopok és szemináriumok rendezése; blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; böngészhető kiadványok

megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; dokumentumok kiadása; digitális videó, audió

és multimédia kiadási szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten;

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

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok (nem letölthetők); elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, publikálása (nem letölthető);

elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online

megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása;

elektronikus publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek

közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és

könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok multimédiás megjelentetése;

forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírói szolgáltatások; globális számítógépes hálózaton

elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása;

hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; írott szövegek

kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; magazinok multimédiás

megjelentetése; multimédiás anyagok online kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online

rendelkezésre bocsátása; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása számítógépes világhálózaton vagy az

interneten keresztül; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; online

kiadványok megjelentetése; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegírás; web-es újságok

megjelentetése; animációs rajzfilmek készítése; animációs szolgáltatások; animációs szórakoztató mozifilm

készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; fényképészet; fényképszerkesztés;

filmek és videofilmek gyártása; fotóösszeállítások készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és

videofelvételek készítése; hanganyagok készítése; hangfelvétel készítés; multimédiás szórakoztatás biztosítása

weboldalon keresztül; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatóvideók készítése; videó szerkesztés;

videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók gyártása; videók, videofelvételek készítése;

 videokészítési szolgáltatások; zenés videók készítése.

 42    Alkalmazási szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre

bocsátása vagy bérbeadása az interneten; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatbázis

kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatfeldolgozó

programok bérbeadása; adatok importálására és kezelésére szolgáló online, nem letölthető szoftverek ideiglenes
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használatának biztosítása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; felhő alapú

számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló online, nem letölthető operációs szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs

szoftverek bérbeadása; felhő-alapú virtuális számítógépes rendszerek biztosítása; honlapok létrehozása és

karbantartása mobiltelefonokhoz; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges

használatának biztosítása; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása; internetalapú

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; internetes oldalak szolgáltatása; nem letölthető online szoftverek

biztosítása kommunikációs célokra; nem letölthető, online szoftverek biztosítása; nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának

lehetővé tétele online naplók és blogok készítéséhez és megjelentetéséhez; nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ

kezelése céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása információ továbbítása

céljából; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése céljából; online,

nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok továbbítása céljából; szoftver mint

szolgáltatás [saas]; szoftverek biztosítása számítógépes világhálózaton keresztül; szoftverszolgáltatásokkal (saas)

kapcsolatos konzultáció; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és alkalmazások területén; vállalati

tartalomkezelés; weboldalak karbantartása és online webes tárolási lehetőségek nyújtása; számítógépes szoftverek

alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverekkel kapcsolatos

konzultáció; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás; számítógépszoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás;

tanácsadás honlapok és internetes oldalak létrehozásával kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

szoftverekkel kapcsolatban; digitális tartalmak platformok közötti konvertálása digitális tartalmak más formáiba;

 dokumentumadatok átvitele egyik számítógépes formátumról a másikra.

 ( 111 )  229.009

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03420

 ( 220 )  2018.11.16.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.010

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03416

 ( 220 )  2018.11.16.

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

 ( 740 )  dr. Dulin György, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.011

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03705

 ( 220 )  2018.12.13.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

 ( 111 )  229.012

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03704

 ( 220 )  2018.12.13.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Török András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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).

 ( 111 )  229.014

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03693

 ( 220 )  2018.12.12.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cápák Között

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.015

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03692

 ( 220 )  2018.12.12.

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

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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 )  229.016

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00230

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  Bárdos Eszter Daniella, Nagykovácsi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Természetes kozmetikumok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem

gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumok és

kozmetikai készítmények; kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok; hialuronsavat tartalmazó

 kozmetikumok.

 ( 111 )  229.017

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00389

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  Szilvássy István, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Promóciós és reklámozási szolgáltatások.

  41    Konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  229.018

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00107

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  BORPALOTA Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 111 )  229.019

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00228

 ( 220 )  2019.01.27.

 ( 732 )  POLIMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fertőszéplak (HU)

 ( 740 )  Dr. Pataki Péter, Mályi

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló papírdobozok; ételcsomagoló papír; karton- vagy papírdobozok; légzáró

papírcsomagolás; nedvességálló celofán papír; papír ajándéktasakok, zacskók; papír bevásárlótáskák, szatyrok;

papír- és kartondobozok; papír uzsonnatáskák; papír- vagy kartondobozok; papírból készült nyomtatott

csomagolóanyagok; papírból készült tasakok csomagoláshoz; papírdobozok; papírdobozok csomagoláshoz;

papírdobozok csomagolás céljára; papírdobozok tárolásra; papírtasakok csomagoláshoz; papírtasakok

élelmiszerekhez; papírtáskák háztartási használatra; papírzacskók; papírtölcsérek; papírzacskók csomagoláshoz;

 papírzacskók és zsákok; újrahasznosított papírból készült csomagolóanyagok.

  21    Szívószálak; papírpoharak; papírtálcák háztartási használatra.

 ( 111 )  229.020

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00108

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  Agrochem Növényvédelmi Kft, Gyomaendrőd (HU)

 ( 541 )  ACBC

 ( 511 )   25    Tornacipők.

 ( 111 )  229.021

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00225

 ( 220 )  2019.01.25.

 ( 732 )  Kultik Mozihálózat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Peszlen Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.022

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00103

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  Borpalota Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Almabor, borok, pezsgők, égetett szeszesitalok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 111 )  229.023

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00089

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  Corwell Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  # COOL by Victoria

 ( 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.

 ( 111 )  229.024

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00096

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  Lin Yunfeng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sztrókay Zsolt Ottó ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  TESS

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  229.025

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00224

 ( 220 )  2019.01.25.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXOLORFIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra.

 ( 111 )  229.026
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 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00229

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  Nádai Ágota, Nagyatád (HU)

 ( 541 )  Gotta

 ( 511 )   16    Irattartó tárcák.

 18    Táskák, kézitáskák; üresen értékesített kozmetikai táskák; vállon átvethető táskák; vízálló táskák; erszények,

pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis erszények, pénztárcák; multifunkciós erszények, pénztárcák;

pénztárcák, erszények; pénztárcák kártyatartó rekesszel; pénztárcák kártyatartóval; neszesszerek; piperetáskák,

neszesszerek; hátitáskák [hátizsákok]; féloldalas hátizsákok; hátizsák, hátitáska; kis hátizsákok; sporttáskák,

 tornazsákok.

 22    Hálós táskák/zsákok tároláshoz; szövet tároló táskák értéktárgyak megőrzéséhez; tárolásra használt

polipropilén zsákok, táskák [nem poggyászként és nem utazáshoz]; erszények szövetből, használaton kívüli

 pénztárcák tárolására.

  28    Sportcikkek hordozására alkalmas táskák.

 ( 111 )  229.027

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00227

 ( 220 )  2019.01.27.

 ( 732 )  POLIMA Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Fertőszéplak (HU)

 ( 740 )  Dr. Pataki Péter, Mályi

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vatta gyógyászati célokra.

 16    Durva papírkendők [pipere célokra]; egészségügyi papír, wc-papír; egészségügyi papírok; higiéniai papír

kéztörlők; konyhai papírtörlők [tekercsek]; papír asztalterítők; papír kéztörlők; papír törlőkendők; papír

szemeteszsákok [háztartási használatra]; papír szemeteszsákok; papírtörlők, papírtörölközők; papírtörölközők;

vizsgálóasztalokon használt papír; wc-papír tekercsek; wc-papírok, toalettpapírok; toalettkendők papírból;

 papírtörlők tisztítási célokra; papír wc-ülőke borítók.

 ( 111 )  229.028

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 19 00097

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mátyus Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  45    Őrszolgálatok; őrző-védő szolgáltatások; éjjeliőr szolgáltatások.

 ( 111 )  229.029

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03712
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 ( 220 )  2018.12.13.

 ( 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 )  229.030

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03713

 ( 220 )  2018.12.13.

 ( 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 )  229.031

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03714

 ( 220 )  2018.12.13.

 ( 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 )  229.032

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03715

 ( 220 )  2018.12.13.

 ( 732 )  BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  229.033

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 03721

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 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 )  229.034

 ( 151 )  2019.09.19.

 ( 210 )  M 18 03722

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 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 )  229.036

 ( 151 )  2019.09.13.

 ( 210 )  M 18 00619

 ( 220 )  2018.02.23.

 ( 732 )  Évszázad Technológia Innovációk Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek; pénzügyi elemzések; tanácsadás; természeti beruházási projektek fejlesztése.

 ( 111 )  229.037

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 18 03437

 ( 220 )  2018.11.19.

 ( 732 )  Mixit s.r.o., Praha 4 (CZ)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Ajvár [tartósított; paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok

élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra;

almapüré; aloe vera emberi fogyasztásra, elkészítve; aludttej; angolszalonna; articsóka, tartósított; bab, tartósított;

bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bulgogi [koreai, szarvasmarhából készült étel]; bundás

burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonya alapú gombócok; burgonya-alapú gombócok; burgonyapehely;

citromlé étkezési használatra; corn dogs [virslik kukoricabundában]; csemegekukorica, elkészített;

csemegekukorica, feldolgozott; csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra; csokoládés mogyoróvaj;

csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; darált mandula; datolya; dióféle-alapú kenhető krémek; dióféle-alapú

krémek; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető rovarok, nem élő; erjesztett tej;

erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési

szezámolaj; extra szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva

szárított zöldségek; falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma

(konzervek); földimogyoró, elkészítve; földimogyorótej alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnélarákok,

nem élő; gomba, tartósított; guacamole (avokádószósz), gyömbérdzsem; gyümölcs alapú snackek;

gyümölcsbefőttek (1), gyümölcsbefőttek (2), gyümölcsös csipsz; gyümölcshéj; gyümölcskocsonya, -zselé;

gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma,

tartósított; halból készített élelmiszertermékek; halenyv táplálkozási használatra; halfilé; halikra, elkészítve;

halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, tartósított; hangyakaviár (ehető hangyalárva,

elkészített); heringek (nem élő); homár, nem élő; hot dog virslik; humusz (csicseriborsókrém); húskivonatok;

húsleves koncentrátumok; hús, tartósított (1); hús, tartósított (2), ízesített mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék,

rákfélék (nem élő); kagylók, nem élő; kalbi (grillezett húsétel); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók;

kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett

zöldségételek); klipfish (sózott és szárított tőkehal); kocsonyák; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és

-zsír (étkezési); kókusztej; kókusztej alapú italok; kókusztej étkezési használatra; kókuszvaj; kolbász (1), kolbász

(2); krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac [nem élő]; lecitin étkezési célokra; lekvárok [citrusfélékből];

lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leveskészítmények; liofilizált hús; liofilizált zöldségek;

madárfészkek, ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej (2);

mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milkshake-ek [tejturmixok]; mogyoró,

előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag,

elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; osztriga, nem

élő; pacal; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra;

paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt

gyümölcspép; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej

étkezési használatra; rjazsenka [sült kefir]; sajtok; savanyú káposzta; savanyúságok; selyemhernyó gubó, emberi

fogyasztásra; selyemhernyógubó emberi fogyasztásra; sonka; sózott hal; sózott hús; sült burgonya, chips; sűrített

tej; szardella, nem élő; szardínia [nem élő]; szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba,

tartósított; szójabab olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójaolaj étkezési célra; szója

pogácsák; szójatej; tahini [szezámmagkrém]; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; tej; tejes italok, főként
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tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejpótlók; tejsavó; tejszínhab; tejszín [tejtermékek];

tejtermékek; tengeri uborka, nem élő; természetes vagy műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák;

tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes); tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal [nem élő]; tőzegáfonya szósz

[befőtt]; túrós fánkok; vaj; vajkrém; virágporkészítmények [élelmiszer]; virslik; yakitori [japán pálcás grill

csirke]; yuba; zabtej; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek;

zöldséglevek, főzéshez; zöldségleves készítmények; zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin (2); zsírok,

 étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

 30    Agavé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokáliumtartarát]

kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;

búzadara; búzaliszt; chips [gabona készítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő];

cikória [pótkávé]; cukor; cukorból készült; tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer]; csillagánizs;

csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek;

csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra; darált

fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok; [cukrászáru]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó

csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru];

édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; ehető papír; ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az

illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az

étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; fagyasztott joghurtok [fagylaltok,

jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1); fagylaltok és jégkrémek (2); fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok;

fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott magvak,

fűszerezéshez; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek, ízesítők; fűszeres

készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; gimbap [koreai rizsétel]; glutén

adalékok kulináris célokra; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs;

gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács, gyümölcsös sütemények, torták; gyümölcsös zselés cukor

[édességek]; gyümölcsszószok; habcsókok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;

hotdogok; [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők

italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea; jégkása édes

vörösbabbal; jégkockák; jég, természetes vagy mesterséges; jiaozi (töltött tésztagombócok); kakaó; kakaóalapú

italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kamillaalapú italok; kandiscukor (1); kandiscukor (2); kandiscukor

(3); kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok;

kávéaromák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti

gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges

palacsinta); konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kruton

(pirított zsemlekocka); kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely;

kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag

étkezési célokra [ízesítés]; lenmag étkezési célokra [ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként

rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként tésztával; liszt; liszt alapú gombócok; lisztből készüIt tészták; lomper

[burgonya alapú lepénykenyér]; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra (1); maláta emberi fogyasztásra (2);

mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő; menta cukrászati

használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska (1); metélt tészta,

nudli, galuska (2); méz; mustár; mustárliszt; müzli; növényi készítmények pótkávéként való használatra; nyers

tészták; okonomiyaki [japán ízesített palacsinta]; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz;

pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pelmenyi

[orosz, hússal töltött gombóc]; pesto [szósz]; petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pizza;

pótkávé; pralinék; propolisz; pudingok (1); pudingok (2); quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen
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[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz [senbei]; rizspép étkezési célokra;

rizspuding; rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona

alapú-); soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sörecet; spagetti;

sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2);

süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta (5); sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra];

szágó; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz

(1); szirupok és melasz (2); szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea

alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot

keményítő termékek; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek; tésztában sült pástétom; tésztakeverékek

okonomiyaki [japán stílusú fűszeres palacsinták] készítéséhez; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz [tükörglazúr];

udon [japán metélt]; vajas kekszek [petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vareniki [ukrán

töltött gombóc]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3);

 zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 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 )  229.038

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 17 00398

 ( 220 )  2017.02.06.

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

 ( 740 )  Dr. Stubenvoll Zsolt ügyvéd (Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda), Budapest

 dr. Gonda Gáspár, GONDA Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  ( 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; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez;

regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek; számítógépes szoftverek;

 tűzoltó készülékek.

  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 )  229.040

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00461

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Hatóanyag-Szakértő Rák- és Immunkutató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  COD tea

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők, gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

 készítmények gyógyászati használatra.

  30    Tea.

 ( 111 )  229.041

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00553

 ( 220 )  2019.02.21.
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 ( 732 )  dr. Krámer Veronika, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Hangfelvétel készítés; hangfelvételi szolgáltatások; szórakoztató hangfelvételek gyártása;

stúdiószolgáltatások; hangstúdió szolgáltatások; hanglemezek gyártásához kapcsolódó stúdió-szolgáltatások;

 hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások.

 ( 111 )  229.042

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00467

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Cser Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Mentha Apartments Deluxe

 ( 511 )  43    Szállásfoglalás; ideiglenes szállások; üdülőhelyi szállások; ideiglenes szállásadás; szálláskiadás

nyaraláshoz; átmeneti szálláskiadás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; ideiglenes

szállásszervezés; szállásrendelési szolgáltatások; szállásbiztosítás találkozókhoz; szállodai szállásbiztosítás;

ideiglenes szállásbiztosítás; átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása; üdülési szállás biztosítása;

átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; ideiglenes szállásadó szolgáltatások; szállodai

szálláshely szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szálláshely biztosítás találkozókhoz; üdülési

 szálláshely biztosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 111 )  229.043

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00468

 ( 220 )  2019.02.13.

 ( 732 )  Szirtes Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Kristályok terapeutikus célokra.

 ( 111 )  229.044

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00466

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Cser Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállásfoglalás; ideiglenes szállások; üdülőhelyi szállások; ideiglenes szállásadás; szálláskiadás

nyaraláshoz; átmeneti szálláskiadás; ideiglenes szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; ideiglenes

szállásszervezés; szállásrendelési szolgáltatások; szállásbiztosítás találkozókhoz; szállodai szállásbiztosítás;

ideiglenes szállásbiztosítás; átmeneti szállás biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása; üdülési szállás biztosítása;

átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; ideiglenes szállásadó szolgáltatások; szállodai

szálláshely szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; szálláshely biztosítás találkozókhoz; üdülési

 szálláshely biztosítása; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].
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 ( 111 )  229.045

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00459

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mudra Judit, Budapest

  

( 546 )

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

 5    Diétás anyagok gyógyászati használatra, bébiételek.

  24    Textíliák és textiláruk, amelyek nem tartoznak más osztályokba, ágy- és asztalneműk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 31    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termékek és magok, amelyek nem tartoznak más osztályokba, élő

állatok, friss gyümölcsök és zöldségek, vetőmagok, élő növények és virágok, tápanyagok állatok számára, maláta.

 ( 111 )  229.046

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00550

 ( 220 )  2019.02.21.

 ( 732 )  dr. Tóth Péter, Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fogászat; fogpótlás; implantátum beültetés; fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás.

 ( 111 )  229.047

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00473

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Rigó Dániel Imre, Nyúl (HU)

 Wittmann Marcell Attila, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Karkötők [ékszerek]; karkötők, karperecek; karkötők, szíjak órákhoz; karperecek és karkötők; karperecek,

karkötők [ékszerek]; nemesfém ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfémből készült karkötők, karperecek; órával

kombinált karperecek, karkötők; arany karkötők; aranyozott karkötők; azonosító karkötők [ékszerek];

barátság-karkötők; ezüst karkötők; ezüsttel futtatott karkötők; fagyöngy-karkötők; fonott ékszerláncok

 karkötőkhöz; gyöngy karkötők; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; jótékonysági karkötők.

 ( 111 )  229.048
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 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00471

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  dr. Zsikla György, Komárom (HU)

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

 ( 541 )  Mangó 25+ - a 25 év felettiek szuperbulija

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató komplexumok; szórakoztató klubszolgáltatások;

zenés szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; szórakozási lehetőségek biztosítása; éjszakai

szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; zenei

szórakoztatás szervezése; zenés szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; zenei szórakoztató műsorok készítése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; zenés

 szórakoztató rendezvények szervezése; élő zenei koncertek.

 ( 111 )  229.049

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00300

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Koza Andor, Subotica (RS)

 ( 740 )  dr. Horváth-Zelenyánszky Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása, raktározása, utazásszervezés, közúti árufuvarozás, szállítmányozás.

 ( 111 )  229.050

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00472

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Imre Tibor, Makó (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Étel kiszállítás; étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás.

 43    Elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel előkészítés; étel és ital catering szolgáltatások vásári és

kiállítási létesítmények számára; étel- és italellátás; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel-

és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; étel-, italszállítás

szervezése születésnapi bulik számára; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet

kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása mozgó büfékben; ételek és

italok felszolgálása mozgó büfékocsikban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása pizzéria éttermi vendégek számára;

ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés

mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások grill ételek biztosításával kapcsolatban; éttermi foglalások és ételek

megrendelése; grill ételek készítése azonnali fogyasztásra; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
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 ( 111 )  229.051

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00548

 ( 220 )  2019.02.21.

 ( 732 )  Lóti-futi express 2015 Kft., Vasad (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-közvetítés; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-toborzás; munkaerő közvetítő szolgáltatások;

munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások;

 munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

  43    Szállók, turistaszállók, ideiglenes szállásbiztosítás.

 ( 111 )  229.052

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 18 03854

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  Kovács Roland, Nagytarcsa (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 )  229.053

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 19 00399

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  Fontanus Központ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovács A. Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Castle of Mind

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok, rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; letölthető

 számítógépes játékszoftverek; játékszoftverek; audiovizuális tanítási eszközök.

 28    Hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; játékfigurák; játékkártyák (1); játékkártyák

(2); játékkonzolok; játékok; játékszerek; játéktermi videó játékgépek; sakkjátékok; sakktáblák; táblajátékok;

 társasjátékok; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; videojátékok.
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 ( 111 )  229.056

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 17 03884

 ( 220 )  2017.11.30.

 ( 732 )  Bart Dániel 40%, Budapest (HU)

 Kósa Kolos 40%, Budapest (HU)

 Kuczora Edina 20%, Balatonfenyves (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FŐZDEFESZT

 ( 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.057

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03661

 ( 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 )  229.058

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03662

 ( 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 )  229.059

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03378
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 ( 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 )  229.060

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03664

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  Csiszár Gergő, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

 35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; hirdetési

felület kölcsönzése; marketing szolgáltatások; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

 online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.061

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03669

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  FEEDBECK DESIGN Kft., Szolnok (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Festőképzés; festő- és díszítőtechnikák szemléltetése; festéssel, festészettel kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások; rajzoktatás; csapatépítés (oktatás); tanfolyamok, képzések.

 ( 111 )  229.062

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03377

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

 ( 111 )  229.063

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03796

 ( 220 )  2018.12.19.

 ( 732 )  Káloczy Mihály, Budapest (HU)

 Iván Veronika, Budapest (HU)

 Zentai Sára, Nógrádsáp (HU)

 ( 541 )  NEXT H2OUR

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; kártyajáték, társasjáték, táblajáték, játékfigura, játékok, játékszerek,

 játékkártya, játékleírás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; tréning; coaching; oktatás; élő előadások bemutatása; workshopok;

 játékestek; oktatási szolgáltatások; csapatépítés.

 ( 111 )  229.064

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03798

 ( 220 )  2018.12.19.

 ( 732 )  Szilasi Márta, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Egyed Andrea, Budapest

 ( 541 )  GOLDEN REBIRTH

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés (szemléltetés); mentorálás; oktatás biztosítása; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása.

  45    Spiritiszta tanácsadás.

 ( 111 )  229.065

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03668

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  Várhelyi Ágnes, Pécel (HU)

 Sári László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

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

 szolgáltatás).

 ( 111 )  229.066

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03794

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Bozsánovics Judit, Budapest (HU)

 ( 541 )  EMPAPRENEUR

 ( 511 )  9    Szoftverek.

  35    Menedzsment tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 41    Coaching; coaching [tréning]; coaching gazdasági és menedzselési témákban; személyi coaching képzés;

 képzés és oktatás; mentorálás.
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 ( 111 )  229.067

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 00933

 ( 220 )  2016.09.05.

 ( 732 )  DMK Baby GmbH, Bremen (DE)

 ( 300 )  Z.453162 2016.03.04. PL

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

 ( 541 )  piúlatte

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; diétás ételek, italok és készítmények

gyógyászati használatra; ételek és italok csecsemők és kisgyermekek részére; táplálék-kiegészítők emberi

 fogyasztásra.

  29    Fehérje, tojásfehérje és zsír alapú diétás készítmények nem gyógyászati használatra; tej; tejtermékek.

  30    Szénhidrát-alapú diétás készítmények nem gyógyászati használatra.

 ( 111 )  229.068

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03797

 ( 220 )  2018.12.19.

 ( 732 )  Iván Veronika, Budapest (HU)

 Káloczy Mihály, Budapest (HU)

 Zentai Sára, Nógrádsáp (HU)

 ( 541 )  SCARCITY

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; kártyajáték, társasjáték, táblajáték, játékfigura, játékok, játékszerek,

 játékkártya, játékleírás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; tréning; coaching; oktatás; élő előadások bemutatása; workshopok;

 játékestek; oktatási szolgáltatások; csapatépítés.

 ( 111 )  229.069

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03667

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  Letenyeiné Mráz Márta, Szekszárd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

  29    Étkezési olajok és zsírok.

  32    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); borok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; palackozási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.070

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03666

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  Gálik Klára Terézia, Dunakeszi (HU)

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

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

bútorok kivételével; határidőnaplók; személyi szervezők, határidőnaplók; határidőnaplók [nyomdaipari

 termékek]; tanítási és oktatási anyagok; irodai és oktatási segédanyagok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti műhelyek és

 szemináriumok vezetése, szervezése, lebonyolítása; meditációs képzés, tréning; meditációs gyakorlatok tanítása.

 45    Lelki- és szellemi tanácsadás; stressz kezelésével és oldásával kapcsolatos tanácsadás; konzultáció

személyes kapcsolatok terén; személyre szabott személyiségfejlesztő szaktanácsadás; személyes támogatás egyéni

 és csoportos tanácsadás keretében.

 ( 111 )  229.071

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03665

 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  Nyilas Veronika, Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; aerobik- és tánctermek

 [létesítmények]; jógaoktatás, edzőtermi szolgáltatások; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; masszázs; manikűr; pedikűr szolgáltatások;

kozmetikai szolgáltatások; táplálkozási tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási

 útmutatás.

  45    Gyermekfelügyelet [babysitter szolgáltatások].

 ( 111 )  229.072

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03795

 ( 220 )  2018.12.19.

 ( 732 )  Iván Veronika, Budapest (HU)

 Káloczy Mihály, Budapest (HU)

 Zentai Sára, Nógrádsáp (HU)

 ( 541 )  H2OLNAPUTÁN

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; kártyajáték, társasjáték, táblajáték, játékfigura, játékok, játékszerek,

 játékkártya, játékleírás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; tréning; coaching; oktatás; élő előadások bemutatása; workshopok;

 játékestek; oktatási szolgáltatások; csapatépítés.

 ( 111 )  229.073

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 02565

 ( 220 )  2018.09.04.

 ( 732 )  PNE AG, Cuxhaven (DE)

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

 ( 511 )  4    Elektromos energia.

 6    Fémpóznák elektromos távvezetékekhez.

7    Vészhelyzeti energiaforrások és áramfejlesztő generátorok; váltakozó áramú áramfejlesztő generátorok;

váltakozó áramú áramfejlesztő generátorokból kialakított energia, elektromos és környezettechnológia célú gépek

 és berendezések.

9    Elektromos és elektrotechnikus berendezések, árammérők (áramerősség mérésére szolgáló műszerek);

kapcsolók; energiatermelő napkollektorok; áramhatárolók világító berendezésekhez; áram egyenirányítók;

vezetékek, elektromos; vezető sínek fényszórókhoz; áramkör kapcsolók; áramköri megszakítók; elektromos

veszteségjelzők; áramátalakítók, transzformátorok; kommutátorok; elektromos áram vezetésére, elosztására,

átalakítására, tárolására, szabályozására és/vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek, berendezések és műszerek;

elektromos áram vezetésére, elosztására, szabályozására és/vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek, berendezések

 és mászerek elektromos és építési, kommunikációs és környezettechnológia céljára; elektromos mérőműszerek.

 35    Szerződések közvetítése energiaszolgáltatókkal; hirdetési- és reklámszolgáltatások; piackutatás;

közönségszolgálati szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; szerződések közvetítése többek között az

interneten keresztül; elektromos áram, termál hő, gáz vagy víz ellátásához kapcsolódó szolgáltatások;

költség/árelemzések összegyűjtése az energia területén; szélparkok szervezeti tervezése és szervezeti

konfigurálása; energia és üzemanyag beszerzés kábel hálózatokon vagy vezetékeken keresztül más vállalatok

számára; energia és üzemanyag szerződések közvetítése más vállalatok számára; üzletvezetéssel kapcsolatos

konzultáció harmadik felek részére az energiák előállítása, beszerzése, szállítása és felhasználása területén;

üzletvezetéssel kapcsolatos konzultáció szélturbinák optimalizálására; vállalatvezetés harmadik felek számára az

energia, gáz, víz és szennyvíz területén; üzleti tevékenységek menedzsmentje harmadik felek számára

szélturbinákkal kapcsolatosan; üzleti szerződések közvetítése harmadik felek vezetékhálózataihoz való hozzáférés

érdekében; kereskedelmi szolgáltatások végzése, energiaszállítás számlázása harmadik felek számára;

megrendelések átvétele, feldolgozása és teljesítése az energiaszállítás területén; költség/árelemzések összeállítása

az energia beszerzés és szállítás területén; statisztikák összeállítása az energia beszerzés és szállítás területén;

szerződések közvetítése szállítási kapacitásokról, szállítási szolgáltatások vezetékhálózat által, tárolási

kapacitások és gázstrukturálási szolgáltatások, az e-kereskedelem keretében is; üzleti tevékenységek

menedzsmentje harmadik felek számára elektromos és/vagy termálenergia, gáz vagy víz előállítását, továbbítását

vagy szállítását szolgáló üzemmel vagy berendezéssel kapcsolatban; energiaellátás számlázása harmadik felek

 számára; szélparkok szervezeti tervezése.

 36    Ingatlan; pénzügyi szolgáltatások nyújtása, pénzügyi befektetések intézése az energia beszerzés és ellátás

terén aktív vállalatokban; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki szolgáltatások az árucikk bizonylatokkal

és valutákkal történő kereskedés területén; építési projekt menedzser szolgáltatásai az építési projektek tervezése

 terén; szélparkok pénzügyi tervezése.

 37    Építés; építési projektmenedzser szolgáltatásai építési projektek kivitelezése terén; szélparkok kivitelezése;

berendezések, üzem és eszközök gondozása, karbantartása, üzembe helyezése, javítása és zavarmentesítése az

energia előállítás területein; villamosipari berendezések zavarmentesítése; villamosipari berendezések

zavarmentesítése az energia előállítás területén; földgáz, cseppfolyósított földgáz, olaj és elektromos energia

 szállítására szolgáló csővezeték/villamos vezeték hálózatok építése és karbantartása.

 39    A fogyasztók ellátása elektromos áram szállítással, energiaszolgáltatással, elektromos árammal

szélturbinákból; szállító vállalat logisztikai szolgáltatásai a szállítási ágazatban; elektromos energia szállítása

helyi hatóságok, magán háztartások, a kereskedelem és az ipar számára; kábel és csővezeték hálózatok

 (energiaszállító hálózatok) bérbe adása/vétele energiahordozók szállítására.

 40    Energiatermelés; energiatermelés szél, víz, olaj és földgáz révén; szennyezett talaj ártalmatlanítása

talajkezeléssel (konverzió); barnamezős területek ártalmatlanítása mindenfajta hulladék szelektív gyűjtésével,
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égetésével, szétválogatásával és megsemmisítésével; vízipari intézkedések végrehajtása; ivóvíz, ipari víz és

 szennyvíz kezelése, ivóvíz előállítás.

 42    Csővezetékek és csőhálózat műszaki projektfejlesztése a gáz, víz és hulladékvíz/szennyvíz területén;

műszaki szaktanácsadás az energia megtakarítás, környezetbarát és/vagy hatékony energiatermelés területén

fogyasztók és vállalatok számára; mérnöki szolgáltatások; műszaki számítások; kutatás az energiatermelés

területén; programok készítése adatfeldolgozáshoz az energia beszerzés, energiaellátás, energiatovábbítás és

energiaszállítás területét érintő programokra; erőművek műszaki projektfejlesztése; műszaki szaktanácsadás,

műszaki szakvélemények és műszaki számítások készítése az energiatermelés, beszerzés, szállítás és felhasználás

területén; műszaki szaktanácsadás erőművek optimalizálására; ipari üzemek műszaki monitorozása az energia,

gáz, víz és hulladékvíz/szennyvíz területén és hőtermelő üzemekből; szolgáltatások a tudomány és technológia

területén, valamint ehhez kapcsolódó kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos és műszaki elemzések

összeállítása a szélenergia felhasználásához; műszaki projektfejlesztés készülékek, üzemek és berendezések

gyártásához az energia, elektromos és környezettechnológia területén, valamint gépek, üzemek és berendezések

megépítéséhez; építési projektmenedzseri szolgáltatások építési projektek tervezése terén; szélparkok műszaki

 tervezése.

  45    Kereskedés emissziós jog tanúsítványokkal.

 ( 111 )  229.074

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 00496

 ( 220 )  2018.02.16.

 ( 732 )  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 556 )

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

 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).

 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 )  229.075

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 02205

 ( 220 )  2018.07.21.

 ( 732 )  Balatoni Kör Egyesület, Badacsony (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   33    Balaton eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  229.076

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 02206

 ( 220 )  2018.07.21.

 ( 732 )  Balatoni Kör Egyesület, Badacsony (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.077

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 02472

 ( 220 )  2018.08.22.

 ( 732 )  CLT-UFA S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

 valamennyi áru).

 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).

 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 )  229.078

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 02742
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 ( 220 )  2018.09.18.

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

 ( 300 )  634-2018 2018.03.22. SK

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír; poszterek; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; írólapok, papírlapok; karton; kartoncsövek,

papírlemez csövek; dossziék [papíráruk]; csomagolópapír; írólap, írópapír; papír asztalterítők; zacskók

(borítékok, erszények) csomagolásra papírból vagy műanyagból; papír alátétek; papír- vagy kartondobozok;

csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; buborékfólia (műanyag)

csomagoláshoz; címkék papírból vagy kartonból; abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához;

papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; csomagolóanyagok papírból

vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; papír csomagolás élelmiszerekhez [dobozok kivételével]; műanyag

csomagolás élelmiszerekhez [dobozok kivételével]; papírzsebkendők, papírtörlők; műanyagfóliák csomagolásra;

 papírszalvéták; papír alátétek.

 39    Fuvarozás; termékek csomagolása; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére]; üzenet kézbesítés; étel

 házhozszállítás; ételek kézbesítése (szállítás); áruszállítás.

 43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; bár szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek;

 kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.079

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 18 03694

 ( 220 )  2018.12.12.

 ( 732 )  DL'1 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  László és Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DL'1

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

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

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

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (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).
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 ( 111 )  229.080

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00390

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  Pavelka Andrea, Székesfehérvár (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények, illatszerek, eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények, egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra, étrendkiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  229.081

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00402

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Mészáros Borház Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  229.082

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00403

 ( 220 )  2019.02.08.

 ( 732 )  TEXOR Kft., Debrecen-Apafa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Műanyag cölöpök, oszlopok; műanyag határjelölő oszlopok; nemfém oszlopok plakátragasztási célokra;

műanyag kerítések; műanyagból készült kerítésoszlopok; nem fém kerítéslécek; kerítésanyagok, nem fémből;

kerítéspanelek, nem fémből; kerítéskitámasztók, nem fémből; vízvezetékek, nem fémből; műanyag csövek

földgáz szállításához; merev csövek, nem fémből; merev csövek és ezekhez való szelepek nem fémből;

csőkivezető elemek, nem fémből; műanyag csövek víz- és gázszerelési célokra; tűz elleni védelem elektromos

kábelekhez (nem fémből); nem fémből készült merev építési csövek; műanyagból készült merev mikrocsövek

optikai kábelekhez; műanyagból készült merev minicsövek optikai kábelekhez; műanyagból készült védőcsövek

 elektromos kábelekhez.

 ( 111 )  229.083

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00404

 ( 220 )  2019.02.09.

 ( 732 )  Kokavecz Corporation Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés.

 ( 111 )  229.084

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00406

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  FÁN GROUP Kft., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

 ( 111 )  229.085

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00639

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Somló Hús Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Devecser (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  229.086

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00644

 ( 220 )  2019.02.27.

 ( 732 )  Dr. Borbola Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés, ingatlanok értékbecslése, ingatlanügynökség, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

 ügyintézés, ingatlantulajdon kezelés.

 ( 111 )  229.087

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00646

 ( 220 )  2019.02.27.

 ( 732 )  Füstösné Fodor Szilvia, Péteri (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  31    Állati takarmány készítmények; állati takarmány; állati táplálékok, takarmányok granulátum, pellet

formájában; ehető csalik; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott magvak állati fogyasztásra;

gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra; haleledel; halliszt állati fogyasztásra;

halliszt [állati takarmány]; haltápok [eledelek]; horgászcsali [élő, természetes]; kukoricatermékek állati

 fogyasztásra; bojli, halcsali horgászati célból.

 ( 111 )  229.088

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00647

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Apaépítő Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szülő-gyerek kapcsolat fejlesztése, erősítése nevelési, sport és kulturális tevékenységen keresztül.

  43    Szállodák működtetése, kempingezési lehetőségek biztosítása, étkezési szolgáltatások.

  45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások, internetes domain-nevek bérbeadása.

 ( 111 )  229.089

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00648

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Kiss Dorottya Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, oktatás, művészeti/kreatív oktatás; művészeti manager képzés/továbbképzés; tanfolyamok

 szervezése, rendezvényszervezés.

 ( 111 )  229.090

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00651

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Körte-Art Kft., Erdőkertes (HU)

 ( 541 )  Alma Együttes

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; dalírás, digitális zenei

szolgáltatás, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, fényképészet, filmek feliratozása,

filmgyártás, hangversenyek, koncertek szervezése, lebonyolítása, könyvkiadás, rádió és tv műsorok készítése,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2226



show műsorok készítése, színházi produkciók, szórakoztatási szolgáltatások, Tv-s szórakoztatás, zenei

 produkciók, zenekarok szolgáltatásai, zeneszerzés.

 ( 111 )  229.091

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00652

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Easynet Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó

interfészekként való használatra (api); alkalmazás-programozási interfész (api) szoftveralkalmazások építéséhez;

online közösség létrehozására, kezelésére és azzal történő interakcióra használt számítógépes szoftverek;

számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy információ

létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése, megjelölése,

blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, megjegyzések hozzáfűzése,

beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs

hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé

tételéhez használatos számítógépes szoftverek; fényképek, képek és audio, video és audiovizuális tartalom

módosítására szolgáló szoftver fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (augmented reality - ar)

effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék, hiperlinkek; a

felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs világhálózaton keresztüli

lebonyolítását lehetővé tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek adatok

és információk gyűjtéséhez, kezeléséhez, szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához, átviteléhez,

megosztásához és tárolásához; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére

szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes kereső szoftver; szoftver az elektronikus adatok valós

környezetekkel történő integrálására szórakoztatási, oktatási, játékkal kapcsolatos, kommunikációs, valamint

közösségi hálózatépítési célból; szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz, tervezési tevékenységekre és ajánlások

megfogalmazására szolgáló szoftver; szoftverek közösségi élet feltérképezésére; szoftverek, nevezetesen online

hirdetési funkciókat biztosító alkalmazás; szoftverek foglalások készítése céljából; szoftverek áruk és

szolgáltatások megrendelésére és/vagy megvásárlására; helymeghatározást figyelembe vevő szoftver helyek

keresésére, meghatározására és megosztására; szoftver vezeték nélküli tartalom, adatok és információk

továbbítására; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; szoftverek betöltött

képek, hang-, audio-vizuális és video tartalom folyamok, illetve a hozzájuk kapcsolódó szövegek és adatok

megtekintésére és azokkal kezelésére; szoftverek rendezvények szervezéséhez; számítógépes program;

számítógépes szoftver elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és audiovizuális tartalom küldésére és

fogadására számítógéppel az interneten és a kommunikációs hálózatokon; szoftverek kép-, grafika-, hang-, video-

és szöveg feldolgozásra; szoftverek hirdetési felületeken, kijelző paneleken, képernyőkön, interaktív

terminálokon, hirdetőoszlopokon és buszmegállók reklámfelületein történő promóciókhoz és reklámozáshoz;

számítógépes világhálókon keresztül történő elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását elősegítő elektronikus

kereskedelmi szoftverek, felhasználók számára; ügyfélkapcsolat-kezelési (crm)szoftver; multimédiás

kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra, bemutatásra, adatfogadásra és

reprodukálásra alkalmas eszközök; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználó elhelyezkedési adatainak, fényképeinek és képeinek megjelenítését és megosztását,

valamint más felhasználók és helyek keresésére és lokalizálására, valamint ezekkel történő kommunikálásra;

mobiltelefonokhoz való alkalmazásszoftverek, nevezetesen, mások termékeinek és szolgáltatásainak kritikáit és

ajánlásait online közzétevő szoftver; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználók számára elektronikus média vagy információ interneten vagy más kommunikációs

hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, bloggolását, megosztását
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vagy egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek a közösségi média terén használt mobilalkalmazások

formájában, nevezetesen webes hírfolyamok előfizetőinek szóló állapotfrissítések küldéséhez, elektronikus fájlok

feltöltéséhez és letöltéséhez másokkal történő megosztása céljából; letölthető szoftverek internetalapú közösségi

hálózatépítéshez használt mobilalkalmazások formájában; letölthető szoftver, olyan mobilalkalmazás formájában,

amely lehetővé teszi a felhasználók számára online hirdetések interneten vagy más kommunikációs hálózaton

keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, bloggolását, megosztását vagy egyéb

formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek vezeték nélküli távközlési eszközökhöz használva, nevezetesen

mobiltelefonok vagy tablet eszközökön szöveg, hang, adatok, adatok közzétételére, továbbítására, lekérésére,

elérésére, fogadására, felülvizsgálatára, szervezésére, keresésére és kezelésére vizuális és multimédiás tartalom,

információ és tartalom számítógépeken, mobiltelefonokon, vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs

 eszközökön, valamint elektronikus és optikai kommunikációs hálózatokon keresztül; applikációs szoftver.

 35    Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; számítógépes adatfeldolgozás és hirdetéssel kapcsolatos

adatbázisok; hirdetési információk frissítése számítógépes adatbázisokban; áruk és szolgáltatások hirdetési

felületeken történő reklámozása; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; harmadik fél

szolgáltatásainak és termékeinek cseréjének és értékesítésének lehetővé tétele számítógépes és kommunikációs

hálózatokon keresztül; online piacterek biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások értékesítői számára; online

eszközök biztosítása eladók és vevők összehozása céljából; üzleti hálózatépítés; foglalkoztatási és toborzó

szolgáltatások; online számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok biztosítása az apróhirdetések

területén; előre fizetett ajándék kártyák, ezen belül ajándékkártya-utalványok kiadása, amelyek beválthatók

termékekre vagy szolgáltatásokra; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a közfigyelem felhívása a

jótékonysági, emberbarát, önkéntes, köz- és közösségi szolgálat és humanitárius tevékenységek fontosságára;

elektronikus médián keresztül történő reklámozás; reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, elsősorban

kategorizált reklámfelületek biztosítása a számítógépes világhálózaton keresztül; munkavállalók, vállalatok,

szállítók és vevők részére kialakított hűség- és ösztönzési programok üzleti szervezése és üzleti adminisztrációja;

jutalmak üzleti szervezése és üzleti adminisztrációja papíralapú utalványok, elektronikus utalványok és

előrefizetett kártyák használatáért; reklámszolgáltatások; internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül

történő reklámterjesztés mások számára; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása internetes és

kommunikációs hálózatokon keresztül történő video reklámok terjesztésével; reklámszolgáltatások, nevezetesen

online hirdetések célzása és optimalizálása; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing

és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció; médiatervezés és médiavásárlási szolgáltatások;

kiállítások előkészítése és levezetése; reklámanyagok tervezése mások számára; utalványok, előrefizetett-,

betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vásárlási megrendelésének ügyintézése; utalványok, kuponok,

előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy egyéb fizetőeszközök interneten történő árusításának

üzleti adminisztrációja; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; kereskedelmi bemutatók és kiállítások

szervezése és rendezése; adminisztrációs adatfeldolgozás; adminisztratív segítségnyújtás gyógyszerkészletek

kezeléséhez gyógyszertáraknak; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; fogyasztói kutatások;

ingatlanmarketing elemzés; interjúkészítés piackutatási célokra; interjúkészítés minőségi piackutatáshoz;

internethasználatra vonatkozó szokásokhoz kapcsolódó piackutatási szolgáltatások; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing előrejelzés; marketing tanulmányok előkészítése;

marketing tanulmányok készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;

marketingadatok statisztikai értékelése; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketingkutatás a kozmetikai cikkek,

illatszerek és szépségápolási termékek terén; közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések

előkészítése; kutató szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; árvizsgálatok; fogyasztói reakciók elemzése;

fogyasztópiaci információs szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; a reklámok

közönségre gyakorolt hatásának értékelése; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; audio-vizuális

bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója
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weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása;

hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetésszervezés; ingatlanmarketing;

ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható reklámok összeállítása; internetes

marketing; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; interneten keresztül biztosított hirdetési

szolgáltatások; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése;

keresőmotoros marketing szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; marketing szolgáltatások; mások

áruinak és szolgáltatásainak marketingje; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online hirdetési

hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása céljából; online

reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül;

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

reklámozási információk biztosítása; számítógépesített üzleti promóció; személyes tulajdon eladásához

kapcsolódó reklámszolgáltatások; üzleti marketing szolgáltatások; üzleti promóciós szolgáltatások; üzleti

weboldalak reklámozása; vállalatok, ezek áruinak és szolgáltatásainak bemutatása az interneten; üzleti promóció;

 termékmarketing.

 ( 111 )  229.092

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00656

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Femina Fortis Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szakál Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  229.093

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00659

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; bevonó anyagok;

fafestékek; fémvédő készítmények; festékhígítók; fixálóanyagok; gipszhabarcsok; színező anyagok; tűzálló

 festékek; zománcok.

 19    Építőanyagok nem fémből építéshez és építkezéshez, felújításokhoz, karbantartási célokra; bitumenes

 bevonatok tetőfedéshez; gipszvakolat; habarcsok építési célokra; tűzálló cementhabarcsok.

 35    Festékipari termékek, és építési szakipari termékek kereskedelmi ügyleteinek végzése; festékipari termékek,

és építési szakipari termékek reklámozása és marketing tevékenységek; festékipari termékek, és építési szakipari

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 18. szám, 2019.09.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2229



termékek termékbemutatói és kiállítások szervezése és lebonyolítása; festékipari termékek, és építési szakipari

termékek internetes kereskedeleme; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; építőipari szigetelő- és

 tömítőanyagok kereskedelme.

 ( 111 )  229.094

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00662

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bándy Tamásné szabadalmi ügyvivő, PATENDER KFT., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  229.095

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00831

 ( 220 )  2019.03.14.

 ( 732 )  CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt., Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; táplálék-kiegészítők; táplálék-kiegészítők gyógyászati használatra;

 étrend-kiegészítők; vitaminok; ásványi anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  229.096

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00832

 ( 220 )  2019.03.14.

 ( 732 )  Red Bull GmbH, Fuschl am See (AT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VÖRÖS BIKA

 ( 511 )  32    Sörök; ásványvizek; szénsavas vizek; alkoholmentes italok; gyümölcsös italok és gyümölcslevek; szirupok

 italkészítéshez; italok készítéséhez való alkoholmentes készítmények.

 ( 111 )  229.097

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 01258

 ( 220 )  2019.04.12.

 ( 732 )  Omega Pharma Hungary Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aminosavak humángyógyászati használatra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyteák;

hajkenőcsök gyógyászati használatra; hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló
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gyógyszerészeti készítmények; pirulák gyógyszerészeti használatra; vitaminkészítmények; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; élesztő gyógyszerészeti használatra.

 ( 111 )  229.100

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00244

 ( 220 )  2019.01.29.

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

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  229.101

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00250

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  Szabó Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése;

 szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása.

 43    Vendéglátás; étel- és italellátás; italkóstoltatási szolgáltatások (italok biztosítása); zártkörű drinkbár

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.104

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 210 )  M 19 00673

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  ALMAVIRÁG ÖSSZEFOGÁS, Értékteremtő Kereskedelmi Szociális Szövetkezet, Gyöngyös (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  26    Virágdíszek; virágból készült dekorációk; virágdekorációk; dekorációk virágból; művirágok;
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 művirágcsokrok; művirág díszek, művirág kompozíciók.

 35    Virágból készült dekorációkkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; virágból készült dekorációkkal

 kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Virágból készült dekorációs termék készítésének oktatása; virág dekorációs szolgáltatások; rendezvényekkel

 kapcsolatos dekorációs szolgáltatások.

 ( 111 )  229.109

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00245

 ( 220 )  2019.01.29.

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, pezsgők.

 ( 111 )  229.112

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00418

 ( 220 )  2019.02.12.

 ( 732 )  Shen Jingren, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Babó József, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  229.114

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00664

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 ) WESSLING Hungary Környezetvédelmi, Élelmiszerbiztonsági, Egészségvédelmi és Minőségügyi

 Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zanathy Tamás, Budapest

 ( 541 )  Ésszel a kosárba!

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

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

 ( 111 )  229.115

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00668

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Vass Szilárd, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés, szórakoztatás, kulturális tevékenységek, színjátszás, szórakoztató produkciók gyermekek számára,

 filmkészítés.

 44    Humán gyógyászati szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, művészetterápia, bohócdoktor

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.116

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00672

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Temesvári Dávid László, Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Baseball sapka; pólók; pulóverek; sport sapkák és baseball sapkák.

 41    Élő zenei előadások; élő zenei előadások tartása; élő zenei műsorok; szórakoztató szolgáltatások élő zenei

előadások formájában; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei előadás; zenei felvételek készítése; zenei

 koncertek bemutatása; zenei produkciók; zenei szórakoztató műsorok készítése.

 ( 111 )  229.117

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 18 03038

 ( 220 )  2018.10.18.

 ( 732 )  Alienline Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  alienline

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

 6    Nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek.

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.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok.

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

  38    Távközlés.

 45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi
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szolgáltatások]; internetes domain-nevek bérbeadása; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; számítógépes

szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon licenszelése; tűzjelző készülékek

 kölcsönzése.

 ( 111 )  229.118

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00118

 ( 220 )  2019.01.03.

 ( 732 )  Kircsi Zoltán 50%, Hajúszoboszló (HU)

 Kun Péter 50%, Tiszacsege (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Állati velő táplálkozási célra; hús; húskivonatok; húskocsonya; húsleves, erőleves; húsleveshez (táptalajhoz)

készítmények; húsleves koncentrátumok; hús, tartósított; kolbász; máj; sózott hús; zsírtartalmú keverékek,

 kenyérre.

 31    Állatok, élő; erősítő takarmány állatoknak; istállótakarmány állatoknak; só szarvasmarháknak;

szalmahulladék; szalmaréteg [humusztakarás]; szalma [takarmány]; takarmány; takarmánypogácsa

 (szarvas)marháknak; táplálékok állatoknak.

 35    Import-export ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketing;

reklámozás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési tanácsadás; üzletvezetési konzultáció;

 üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  229.119

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00255

 ( 220 )  2019.01.29.

 ( 732 )  UK PECA TRADE Kft., Dunaharaszti (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   28    Horgászfelszerelések; horgászfelszerelés.

 ( 111 )  229.120

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00256

 ( 220 )  2019.01.29.

 ( 732 )  DR.BEAuty Esztétika Kereskedelmi és Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Lenkei Balázs, Budapest

 ( 541 )  DR.BEAuty Esztétika

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  229.121

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00258

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  Zepter Ungarn Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 ( 111 )  229.122

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 00420

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  InStoore Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Pázmándi Jenő, Csömör

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adatbázis alapú raktárkezelés.

 39    Raktárak bérbeadása; raktár bérbeadás; raktárhely bérbeadása; raktárhelyiségek bérlésével kapcsolatos

tájékoztatás; raktári egységek bérbeadása; raktári és tárolási szolgáltatások; raktározás; raktározás, tárolás;

raktározási információk; raktározási létesítmények bérbeadása; raktározási szolgáltatások; raktározási

szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás; raktározással, tárolással kapcsolatos ügynöki, brókeri szolgáltatások;

 áruk raktárakban történő tárolása; áruk raktározása; elhelyezési szolgáltatás raktárokban és pincékben.

 ( 111 )  229.123

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 19 01076

 ( 220 )  2019.03.29.

 ( 732 )  Dr. Pusztai Zoltán, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RED index Real Estrogen Dominance

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás;

egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi

ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi

szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;

laboratóriumi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; terápiás szolgáltatások; távgyógyászati

szolgáltatás; laboratóriumi eredmények és tünetek elemzése; ösztrogén dominancia meghatározása; gyógyászati

 és egészségügyi szolgáltatások; orvosi diagnosztikai szolgáltatások.

 ( 111 )  229.124

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 18 03710

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  GOF Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AVENA GO FIT

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; gluténmentes pékáru előállítására alkalmas lisztkeverékek; kenyér és

 más péksütemények; gluténmentes kenyér és más péksütemények.

  35    Kereskedelmi ügyletek; reklámozás.
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 ( 111 )  229.125

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 18 03709

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  GOF Hungary Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AVENA GOFIT

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; gluténmentes pékáru előállítására alkalmas lisztkeverékek; kenyér és

 más péksütemények; gluténmentes kenyér és más péksütemények.

  35    Kereskedelmi ügyletek; reklámozás.

 ( 111 )  229.126

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 18 03565

 ( 220 )  2018.11.30.

 ( 732 )  Dellemann Erika, Wilen bei Wil (CH)

 ( 740 )  dr. Fori Hajnal, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing szolgáltatások.

  41    Klubszolgáltatások.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 111 )  229.127

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 18 03703

 ( 220 )  2018.12.13.

 ( 732 )  MEDICOR Elektronika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Betegmegfigyelő berendezések; bőrhőmérséklet-indikátorok orvosi használatra; diagnosztikai eszközök

gyógyászati célra; diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; diagnosztikai, vizsgálati és felügyeleti

berendezések; diagnosztikai berendezések a terhesség kimutatására; elektródák elektrofiziológiai paraméterek

érzékelésére; elektronikus hőmérők gyógyászati használatra; elektronikus orvosi készülékek; elektromos melegítő

párnák orvosi célokra; életjelek ellenőrzésére szolgáló készülékek; felfekvés elleni matracok; felfújható párnák

csecsemőknek [gyógyászati célokra]; hőmérséklet szkennerek orvosi használatra; infúziós pumpák; kézi

újraélesztők; kardiotokográfok; fogászati röntgenberendezések; analóg és digitális mammográfiai berendezések;

magzati szívmonitorok; matracok, szülészeti; meleglevegős terápiás készülékek; lézerek orvosi célokra;

szívókészülékek orvosi használatra; UV lámpák orvosi, gyógyászati alkalmazásokhoz; ideg- és izomstimulátorok;

a vér oxigénszint telítettségének regisztrálására szolgáló elektronikus eszközök [gyógyászati használatra]; orvosi

ruházat; orvosi képalkotó berendezések; orvosi bútorok és ágyak, a betegek mozgatására alkalmas eszközök;
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ortopédiai és mozgást elősegítő segédeszközök; mesterséges szervek és implantátumok; maszkok és berendezések

mesterséges lélegeztetéshez; fogamzásgátló eszközök; fizioterápiás és rehabilitációs berendezések; fizikoterápiás

készülékek; hallásvédő eszközök; hallókészülékek; protézisek és mesterséges implantátumok; babaetető cumik;

diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; elektromos melegítő párnák orvosi célokra; fecskendők

gyógyászati használatra; fecskendők gyógyászati használatra és injekciózáshoz; hőmérők gyógyászati célokra;

hőmérséklet indikátor címkék orvosi célokra; hűtőpárnák elsősegély-nyújtási célokra; injekciós fecskendők;

injekciós fecskendők [fecskendő hengerek]; orvosi injekciós fecskendők; inkubátorok orvosi használatra;

inkubátorok újszülötteknek; karkötők orvosi, gyógyászati célokra; kerekes hordágyak; kompresszorok [sebészeti];

légzőmaszkok mesterséges lélegeztetéshez; lélegeztető készülékek orvosi használatra; mesterséges lélegeztető

készülékek; felfekvés elleni párnák; párnák [betétek, tasakok] felfekvés megelőzésére; permetezők, porlasztók

gyógyászati használatra; infravörös készülékek sebészeti célokra; sugárterápiás, radioterápiás készülékek;

sugárterápiás, radioterápiás eszközök orvosi használatra; szívritmusmérő; szívritmus figyelők; szoptatáshoz

használt készülékek; szülészeti készülékek; takarók, elektromos fűtésű, gyógyászati használatra; tartályok

gyógyszerek alkalmazására, adagolására; terhességi övek; diagnosztikai berendezések a terhesség kimutatására;

újraélesztő készülékek; UV lámpák gyógyászati célokra; vérnyomásmérő készülékek; elektronikus

vérnyomásmérők [orvosi használatra]; vérvizsgáló készülékek; vérelemző berendezések; vércukorszintmérők;

vérzéscsillapító készülékek; vibrátorok ágyakhoz; etetési segédeszközök és cumik; szexuális segédeszközök;

protézisek és mesterséges implantátumok; orvosi röntgenberendezések; röntgendiagnosztikai berendezések;

 röntgensugaras szkennerek orvosi használatra; műtőasztalok; varratanyagok.

 37    Gyógyászati felszerelések karbantartása; gyógyászati gépek és berendezések javítása; gyógyászati eszközök,

készülékek és műszerek karbantartása és javítása; gyógyászati gépek és berendezések javításával vagy

karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; sebészeti eszközök és berendezések javítása és

karbantartása; sebészeti műszerek fertőtlenítése; orvosi készülékek javítása; orvosi műszerek és készülékek

karbantartása; orvosi készülékek üzembe helyezése; egészségügyi berendezések javítása; egészségügyi

készülékek üzembe helyezése; orvos- és kórháztechnikai berendezések javítása, karbantartása (műtéti technika,

orvos elektronika, röntgen berendezések); műtőasztalok, műtőlámpák, illetve azok fődarabjainak felújítása; teljes

test szkenner berendezések szervizelése; röntgenberendezések modernizálása a vizsgáló szerkezetek felújítása;

karditokgráfok, dopplerek szervize; sterilizátorok szervize; univerzális sterilizálók, autoklávok, rozsdamentes

konyhai berendezések szervizelése; orvosi készülékek és berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

 javítása.

 42    Berendezések tesztelése; diagnosztikai berendezések tervezése és fejlesztése; orvosi berendezésekkel

kapcsolatos kalibrálási szolgáltatások; kórházi műszerpark állapot komplex felmérése; sugárvédelmi tervek

elkészítése; műszerek tervezése; műszerfejlesztéssel kapcsolatos kutatások; tudományos műszerek, eszközök

lízingelése; berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; orvosi technológiákkal használatos

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; orvosi és állatorvosi kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos

tájékoztatás és adatszolgáltatás; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mechanikai kutatás; műszaki

kutatás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; orvosi és gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; orvosbiológiai

kutatási szolgáltatások; orvosi technológiák tervezése és fejlesztése; biológiai kutatás, klinikai kutatás és

 egészségügyi kutatás; röntgenberendezések digitalizálása.

 ( 111 )  229.128

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 210 )  M 18 02203

 ( 220 )  2018.07.20.

 ( 732 )  Friending, LLC, Austin (US)

 ( 740 )  Sásdi Zsolt, Budapest

 ( 541 )  FRIENDING
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 ( 511 ) 9    Számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes szoftverek alkalmazás-programozó

interfészekként való használatra (api); alkalmazás-programozási interfész (api) szoftveralkalmazások építéséhez;

online közösség létrehozására, kezelésére és azzal történő interakcióra használt számítógépes szoftverek;

számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus média vagy információ

létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása, megjelenítése, megjelölése,

blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása, megjegyzések hozzáfűzése,

beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb módon történő biztosítása számítógépes és kommunikációs

hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé

tételéhez használatos számítógépes szoftverek; fényképek, képek és audio, video és audiovizuális tartalom

módosítására szolgáló szoftver fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (augmented reality - ar)

effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék, hiperlinkek; a

felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs világhálózaton keresztüli

lebonyolítását lehetővé tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek adatok

és információk gyűjtéséhez, kezeléséhez, szerkesztéséhez, rendezéséhez, módosításához, átviteléhez,

megosztásához és tárolásához; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére

szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes kereső szoftver; szoftver az elektronikus adatok valós

környezetekkel történő integrálására szórakoztatási, oktatási, játékkal kapcsolatos, kommunikációs, valamint

közösségi hálózatépítési célból; szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz, tervezési tevékenységekre és ajánlások

megfogalmazására szolgáló szoftver; szoftverek közösségi élet feltérképezésére; szoftverek foglalások készítése

céljából; szoftverek áruk és szolgáltatások megrendelésére és/vagy megvásárlására; helymeghatározást

figyelembe vevő szoftver helyek keresésére, meghatározására és megosztására; szoftver vezeték nélküli tartalom,

adatok és információk továbbítására; szoftverek, nevezetesen közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás;

szoftverek betöltött képek, hang-, audio-vizuális és video tartalom folyamok, illetve a hozzájuk kapcsolódó

szövegek és adatok megtekintésére és azok kezelésére; szoftverek rendezvények szervezéséhez; számítógépes

program; számítógépes szoftver elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és audiovizuális tartalom küldésére

és fogadására számítógéppel az interneten és a kommunikációs hálózatokon; szoftverek kép-, grafika-, hang-,

video- és szöveg feldolgozásra; szoftverek hirdetési felületeken, kijelző paneleken, képernyőkön, interaktív

terminálokon, hirdetőoszlopokon és buszmegállók reklámfelületein történő promóciókhoz és reklámozáshoz;

számítógépes világhálókon keresztül történő elektronikus üzleti tranzakciók lebonyolítását elősegítő elektronikus

kereskedelmi szoftverek, felhasználók számára; ügyfélkapcsolat-kezelési (crm) szoftver; multimédiás

kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra, tárolásra, bemutatásra, adatfogadásra és

reprodukálásra alkalmas eszközök; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában, amely

lehetővé teszi a felhasználó elhelyezkedési adatainak, fényképeinek és képeinek megjelenítését és megosztását,

valamint más felhasználók és helyek keresésére és lokalizálására, valamint ezekkel történő kommunikálásra;

mobiltelefonokhoz való alkalmazásszoftverek, nevezetesen, mások termékeinek és szolgáltatásainak kritikáit és

ajánlásait online közzétevő szoftver; letölthető számítógépes szoftver olyan mobilalkalmazás formájában,amely

lehetővé teszi a felhasználók számára elektronikus média vagy információ interneten vagy más kommunikációs

hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, bloggolását, megosztását

vagy egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek a közösségi média terén használt mobilalkalmazások

formájában, nevezetesen webes hírfolyamok előfizetőinek szóló állapotfrissítések küldéséhez, elektronikus fájlok

feltöltéséhez és letöltéséhez másokkal történő megosztása céljából; letölthető szoftverek internetalapú közösségi

hálózatépítéshez használt mobilalkalmazások formájában; letölthető szoftverek vezeték nélküli távközlési

eszközökhöz használva, nevezetesen mobiltelefonok vagy tablet eszközökön szöveg,hang, adatok, adatok

közzétételére, továbbítására, lekérésére, elérésére, fogadására, felülvizsgálatára, szervezésére, keresésére és

kezelésére vizuális és multimédiás tartalom, információ és tartalom számítógépeken, mobiltelefonokon, vezetékes

és vezeték nélküli kommunikációs eszközökön, valamint elektronikus és optikai kommunikációs hálózatokon

 keresztül; applikációs szoftver.

 41    Szórakoztató szolgáltatások; fényképek megosztása és video megosztása; elektronikus kiadói szolgáltatások
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mások számára; szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen interaktív és többjátékosos és egyjátékosos

játékszolgáltatások számítógépes vagy kommunikációs hálózatokon keresztül játszott játékokhoz kapcsolódóan;

verseny szervezése és ösztönző jutalomprogramok szoftverfejlesztők számára; témák széles körére vonatkozó

információk elektronikus kiadása, köztük online formában történő és számítógépes világhálózaton keresztüli

kiadása; oktatási anyagok közzététele, nevezetesen könyvek,folyóiratok, hírlevelek és elektronikus kiadványok

kiadása; online folyóiratok, nevezetesen webes blogok (blogok), amelyek felhasználó által meghatározott

tartalmat tartalmaznak; szórakoztatási szolgáltatások, főként virtuálisvalóság-játékok biztosítása,interaktív

szórakoztatási szolgáltatások és virtuálisvalóság-tartalmak; online virtuális valóságos játékok biztosítása; online

kiterjesztett valóság játékok szolgáltatása; online kevert valóság játékok biztosítása; oktatási szolgáltatások,

nevezetesen konferenciák és szemináriumok szervezése és bonyolítása; online játékok biztosítása; online játék

szoftver biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások, főként interaktív játékok biztosítása; oktatás; képzés

 biztosítása; sport és kulturális tevékenységek.

 42    Számítógépes szolgáltatások, a regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények szervezését,

vitákban való részvételt, valamint társadalmi, üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő bekapcsolódást lehetővé

tevő virtuális közösségek létrehozása; számítógépes szolgáltatások, köztük webkeresők (keresőmotorok)

biztosítása globális számítógépes és kommunikációs hálózaton történő adatszerzéshez; közösségi hálózatépítésre,

virtuális közösség létrehozására, valamint hang- és videoanyagok,fényképek, szövegek, tartalom és adatok

továbbítására szolgáló szoftverek biztosítása; alkalmazás-kiszolgálói (asp) szolgáltatások, beleértve mások

számítógépes szoftveralkalmazásainak hosztolását; olyan szoftverek biztosítása, amelyek lehetővé tesznek a

felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciókat az interneten és a kommunikációs hálózatokon keresztül;

értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek küldésére és fogadására szolgáló,

valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális számítógépes hálózaton keresztüli

végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás (saas) szolgáltatások; egyszeri

bejelentkezés használatán alapuló felhasználó hitelesítési szolgáltatások és szoftver technológia nyújtása

e-kereskedelmi tranzakciók lebonyolítására; elektronikus pénzátutalási, hitel- és betéti kártya, illetve elektronikus

csekk-tranzakciók hitelesítési szolgáltatásainak biztosítása egyszeri bejelentkezésen alapuló

szoftvertechnológiával; olyan alkalmazásprogramozási felület (api) biztosítása, amely a felhasználók számára

lehetővé tesz elektronikus üzleti monetáris tranzakciókat az interneten keresztül; szoftverek elektronikus fizetések

feldolgozására; platform mint szolgáltatás (paas) szolgáltatásokat tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik

a felhasználók számára üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók végrehajtását; alkalmazás-programozási interfész

(api) szoftver biztosítása hang-, video-, kép-, szöveg-, tartalom- és adatátvitelhez, elektronikus üzenetküldéshez

és adattovábbításhoz; szoftverek elektronikus üzenetküldéshez; nyomonkövetési szolgáltatások; szoftver

biztosítása a felhasználó tartózkodási helyének megosztására és megjelenítésére, más felhasználókkal folytatott

tevékenységek tervezéséhez és ajánlások készítéséhez; szoftverek biztosítása közösségi élet és úticél

feltérképezésére; szoftverek biztosítása rendelések és foglalások lebonyolításához; helymeghatározó szoftver

biztosítása az érdeklődésre számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének keresésére, meghatározására

és megosztására; alkalmazás-szolgáltató (asp), amely helymeghatározó szoftverrel rendelkezik az érdeklődésre

 számot tartó áruk, szolgáltatások és események helyének keresésére, meghatározására és megosztására.

 ( 111 )  229.129

 ( 151 )  2019.09.20.

 ( 210 )  M 18 03215

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Velez Csaba Gergő, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Pszichológusokkal kapcsolatos információk adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.
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 41    Szakmai képzés; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

 oktatás biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 44    Orvosi szolgáltatások; pszichológus [szolgáltatások]; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; mentális

rehabilitációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások; személyiségtesztek [mentális egészséggel

kapcsolatos szolgáltatások]; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos

 szolgáltatások].

A rovat 208 darab közlést tartalmaz. 
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