
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  228.522

 ( 151 )  2019.07.22.

 ( 210 )  M 17 03308

 ( 220 )  2017.10.18.

 ( 732 )  AAPRIL Kommunikációs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szentirmai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Cloudberry

 ( 511 )  42    Bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; csapadékoszlatás; divattervezés; fizikai kutatások; földmérés;

geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti

közlekedési alkalmasság]; gyapjú minőségértékelése; időjárás-előrejelzés; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés];

kézírás elemzése [grafológia]; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki

munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; meteorológiai előrejelzés;

műalkotások hitelesítése; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos felmérések

készítése; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; térképészet; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz

 alatti kutatás, feltárás; vízelemzés.

 ( 111 )  228.586

 ( 151 )  2019.08.08.

 ( 210 )  M 17 03866

 ( 220 )  2017.11.29.

 ( 732 )  Tamás Rita, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógép memóriaeszközök, tokok mobiltelefonokhoz.

 16    Fényképek (nyomtatott), folyóiratok, grafikai reprodukciók, hírlevelek, katalógusok, képek, kézikönyvek,

könyvek magazinok/revük, prospektusok/szórólapok, naptárak, noteszok, nyomtatványok, tanítási és oktatási

 anyagok (kivéve készülékek, berendezések), újságok, könyv, mappa, papír-írószer áruk, íróeszközök, füzetek.

 18    Hátizsákok/hátitáskák, kézitáskák, kulcstartó tokok, oldaltáskák/tarisznyák, sporttáskák/tornazsákok,

 strandtáskák, útitáskák.

  21    Bögrék/korsók, ivóedények, ivópalackok sportoláshoz.

 41    Coaching (tréning), egészségklub szolgáltatás (egészség és fitnesz), élő előadások bemutatása, elektronikus

kiadványszerződés, elektronikus könyvek, folyóiratok online publikálása, fényképészet, filmgyártás, fitneszórák

vezetése, forgatókönyvírás, fotóriportok készítése, gyakorlati képzés (szemléltetés), jegyirodai szolgáltatások,

klubszolgáltatás (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása, levelező tanfolyamok,

mentorálás, online elérhető elektronikus publikációk/nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása,

riporteri szolgáltatások, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, stúdió szolgáltatások,

 személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés).

 ( 111 )  228.724
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 ( 151 )  2019.08.27.

 ( 210 )  M 18 03595

 ( 220 )  2018.12.03.

 ( 732 )  Somogyi Péter, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros hanghordozók, CD, DVD.

  25    Ruházati termékek.

  41    Kulturális tevékenység, zenés rendezvények szervezése, zenekari szolgáltatások.

 ( 111 )  228.725

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 18 03787

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  FCI Kompozit Szigetelő Kft., Tápiószecső (HU)

 ( 740 )  dr. Csumpilla Rita, Budapest

 ( 541 )  EUROINS

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

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

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

 ( 111 )  228.796

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00017

 ( 220 )  2019.01.04.

 ( 732 )  AVAREM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

 ( 541 )  AVAREM

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, árösszevetési

szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták

terjesztése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára, eladási propaganda mások számára, fénymásolás, gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönségszolgálat,

közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, mások árui és szolgáltatásai

engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], önköltség-elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek

publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák

összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben,

szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,

szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek],

televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési
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 tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Egészség(védő) klubok [kondicionálás], elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, fordítói szolgáltatások, fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; riporteri szolgáltatások, sport edzőtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások

nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, tornatanítás, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, panziók, rendezvényhez

termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás],

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  228.797

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00016

 ( 220 )  2019.01.04.

 ( 732 )  AVAREM Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, árösszevetési

szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, áruminták

terjesztése, becslés kereskedelmi ügyletekben, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése]

mások számára, eladási propaganda mások számára, fénymásolás, gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben

megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, hirdetési oldalak készítése, import-export ügynökségek, információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], információk számítógépes adatbázisokba való rendezése,

információknak számítógépes adatbázisokba való szerkesztése, iratmásolás, kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése, kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése, kirakatrendezés, konzultáció személyzeti kérdésekben, közlemények átírása, közönségszolgálat,

közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, lábon álló fa értékbecslése, mások árui és szolgáltatásai

engedélyzésének kereskedelmi adminisztrációja, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton,

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], önköltség-elemzés, piaci tanulmányok, piackutatás,

reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámidő bérlete távközlési médiumban, reklámozás, reklámszövegek

publikálása, reklámszövegek szerkesztése, reklámügynökségek, hirdető ügynökségek, sajtófigyelés,

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában, segítségnyújtás üzletvezetéshez, statisztikák

összeállítása, szabadtéri hirdetés, szakmai konzultációk üzleti ügyekben, szakvéleményadás gazdasági ügyekben,

szállodai üzletvezetés, számítógépes nyilvántartások kezelése, személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal,

szövegfeldolgozás, szponzorok felkutatása, telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető személyeknek],

televíziós reklámozás, titkársági szolgáltatások, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk,

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás, üzletszervezési tanácsadás, üzletvezetési konzultáció, üzletvezetési
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 tanácsadó szolgálatok, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 41    Egészség(védő) klubok [kondicionálás], elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása, eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása, élő előadások bemutatása, fordítói szolgáltatások, fotóriportok

készítése, gyakorlati képzés [szemléltetés], klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák

szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők, riporteri szolgáltatások, sport edzőtábori szolgáltatások, sportfelszerelések kölcsönzése, a

járművek kivételével, sportlétesítmények üzemeltetése, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások

nyújtása, szemináriumok rendezése és vezetése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakoztatás,

szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), szövegek leírása, nem reklámcélú

szövegekkel kapcsolatban, testnevelés, tornatanítás, üdülési tárgyú információ, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szórakoztatás], versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Átmeneti szállások bérlete, helyfoglalás panziókban, helyfoglalás szállodákban, panziók, rendezvényhez

termek kölcsönzése, sátrak kölcsönzése, szálláshely lefoglalása (időleges), székek, asztalok, asztalterítők,

üvegáruk kölcsönzése, táborhelyek hasznosítása, turistaházak, üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás],

 vendéglátóipar.

 ( 111 )  228.799

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00325

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PALL MALL DARK GREEN

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

 elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 111 )  228.800

 ( 151 )  2019.10.01.

 ( 210 )  M 19 00326

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PALL MALL LIGHT GREEN

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

 elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 111 )  228.801

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00327

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  British American Tobacco (Brands) Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PALL MALL ORANGE

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);
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szivarok, szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír, cigarettacsövek, cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

 elektronikus cigaretta; elektronikus cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 111 )  228.803

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 18 02669

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  Good Karma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Vida Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GOOD KARMA

 ( 511 )  43    Gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások; étel- és

 italszolgáltatás; kantinok, büfék, étkezdék; bisztro szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  228.815

 ( 151 )  2019.09.09.

 ( 210 )  M 18 03775

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  ProGastro Táplálékkiegészitő-kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Edit, Budapest

  
( 546 )

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; 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).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.098

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 18 03850

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MTC Aerosystems QPAP - Quality & Performance Assurance Portal

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetből készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;

 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek

vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes
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rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszárny-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek

teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással

 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési

minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 111 )  229.099

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 18 03851

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  APQP 4.0 FlightPath

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetből készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;

 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek
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vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszárny-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek

teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással

 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési

minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 111 )  229.102

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 19 00416

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Lauer Éva, Kozármisleny (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; csuklyák,

kapucnik [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; hosszúnadrágok (1);

hosszúnadrágok (2); horgászmellények; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik;

kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok

[felsőruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok,

munkaruhák; öltönyök; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; ruházati cikkek; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzék; sapkák;

sildek, napellenzők [fejfedők]; szoknyák; sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; torna- és

 balettruhák; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 ( 111 )  229.103

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 19 00669

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Gergely Kristóf András, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Molnár László Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tajine; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségvelőkrém.

 ( 111 )  229.105

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 19 01079

 ( 220 )  2019.04.01.

 ( 732 )  Online Sport Média Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Média szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás a média területén; üzleti tanácsadás

 a médiaintegráció területén; üzleti tanácsadás a tartalommenedzsment területén.

 41    Audiovizuális felvételek készítése; audiovizuális médiatartalmak élő közvetítése internetes weboldalakról;

audiovizuális médiatartalmak gyártása; audiovizuális médiatartalmak közvetítése internetes weboldalakról;

audiovizuális médiatartalmak szolgáltatása internetes weboldalakról; televíziós (műsor) gyártás; televíziós

 műsorok és filmek készítése; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése.

 ( 111 )  229.106

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 18 03849

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  APQP 4.0 FlightPlan

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetből készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;
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 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek

vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszárny-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek

teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással

 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési

minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 111 )  229.107

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 18 03852

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  APQP 4.0 Online Check-in
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 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetből készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;

 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek

vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszárny-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek

teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással

 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési

minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 111 )  229.108

 ( 151 )  2019.09.23.
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 ( 210 )  M 18 03853

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  MTC Aerosystems Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MTC Aerosystems APQP 4.0

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; alumínium és ötvözetei; króm ötvözetek; nikkel ötvözetek; acélötvözetek; keményforrasz

ötvözetek; vasötvözetek; közönséges fémek és ezek ötvözetei; ón ötvözetből készült öntvények;

magnéziumötvözetből készült öntvények; nikkelötvözetből készült öntvények; alumínium ötvözet rudak; titán

ötvözetből készült öntvények; ólomötvözetből készült öntvények; cinkötvözetből készült öntvények; ötvözött acél

hulladék; titánötvözetek; öntéshez használt ötvözetek; rézalapú ötvözetből készült öntvények; cink és ötvözetei;

 ólom és ötvözetei.

9    Légijármű leszállás irányító készülékek; repülésszimulátorok légi járművekhez; számítógépek légi járművek

vezérlőeszközeinek kezeléséhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez repülőgépek vezetésére; szimulátorok

repülőgépek működtetésének szimulálására; számítógépes operációs rendszerszoftver; gesztusfelismerő szoftver;

játékszoftverek; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek pénzügyi modellek kidolgozásához; számítógépes

szoftver programok táblázatkezeléshez; szoftver képek, grafikák és szövegek feldolgozásához; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; tesztelő és

 minőségellenőrző eszközök; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek.

 12    Légi járművek; repülőgép-hordozók; gumiabroncsok légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez; ferde

rotoros légi járművek; légi járművek leszálló kerekei; leszállóművek [repülőgép alkatrészek]; elektromos

meghajtású légi járművek; repülőgéptestek; sugárhajtású légi járművek; repülőgéptörzsek [repülőgépek részei];

repülőgép üzemanyagtartályok; repülőgépek szerkezeti részei; katapultülések repülőgépekbe; belső tömlők

[repülőgépek gumiabroncsaihoz]; légcsavarszárny-védők repülőgépekhez; abroncsok repülőgép-futóművekhez;

 kétéltű repülőgépek; tartályrepülők, üzemanyag-utántöltő repülőgépek; űrjárművek.

 35    Minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; vállalati

teljesítménnyel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; ellátási lánc-menedzsmenttel kapcsolatos

szolgáltatások; üzletvezetési tervezés; üzleti fájlkezelés; üzletvezetéssel kapcsolatos elemzés; üzletvezetési

konzultáció; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; üzletvezetési konzultáció, az interneten keresztül is; kereskedelmi

üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és információnyújtás; ügyviteli és működési segítségnyújtás kereskedelmi

vállalatok számára; üzletvezetési tanácsadás a szállítás és kézbesítés területén; üzleti adminisztrációs

segítségnyújtás; üzleti adminisztrációs tanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

 ügyintézése.

 41    Képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szakmai képzés, betanítás; oktatás és tanítás; minőségi

szolgáltatásokkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzleti képzés; üzleti képzéssel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 42    Számítógépes szoftver fejlesztése; szoftvertervezés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek tesztelése; szoftver-karbantartás; számítógépes rendszerek

teljesítményével kapcsolatos összehasonlító elemzési tanulmányok; termékminőség-ellenőrzés;

minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzés; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőség-auditok; tanúsítás [minőségellenőrzés]; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; számítógépes szoftverekhez kapcsolódó minőségellenőrzés; számítógépes rendszerekkel

kapcsolatos minőségellenőrzés; folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; mérnöki tanácsadó szolgáltatások;

tudományos tanácsadási szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes programozással

 kapcsolatos tanácsadás; technológiai fejlesztéssel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások.

 45    Számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok licenszelése;

szabadalmak engedélyezése; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; lajstromozott formatervezési
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minták licenszelése; szellemi tulajdon licenszelése; számítógépes szoftverek engedélyeztetésével kapcsolatos

 tanácsadás.

 ( 111 )  229.110

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 19 00252

 ( 220 )  2019.01.30.

 ( 732 )  Ébner Róbert EV., Dunaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; sporttáskák, tornazsákok; kulcstartók.

  21    Bögrék, korsók; csészék és bögrék; poharak, ivóedények, bárcikkek; kulacsok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  229.111

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 19 00417

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Lauer Éva, Kozármisleny (HU)

 ( 541 )  LAU

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

kapucnik [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; hosszúnadrágok (1);

hosszúnadrágok (2); horgászmellények; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik;

kalapáruk; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kezeslábasok

[felsőruházat]; legging nadrágok, cicanadrágok; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok,

munkaruhák; öltönyök; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; ruházati cikkek; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzék; sapkák;

sildek, napellenzők [fejfedők]; szoknyák; sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; torna- és

 balettruhák; tornaruházat; trikók; úszósapkák; zoknik.

 ( 111 )  229.113

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 19 00428

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Stonehenge Bankház Tanácsadó, Vagyonkezelő és Szolgáltató Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Munkaerő kölcsönzési szolgáltatások.

  36    Pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek; biztosítási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.136

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 18 01633

 ( 220 )  2018.05.31.
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 ( 732 )  IBSA Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Tapassz! Mozogj fájdalom nélkül egész nap!

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  229.137

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 18 01647

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  REAL NATURE Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  GOOD MILK - GOOD TIME TOGETHER!

 ( 511 )   29    Tej és tejtermékek; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; joghurtok.

 30    Tejet tartalmazó csokoládéitalok; kakaóitalok tejjel; kávé tejjel; tejes kávéitalok; csokoládé alapú tejes

italok; tej ízű nem gyógyhatású édességek; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; tejet tartalmazó nem gyógyhatású

 édességek.

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.139

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 18 03535

 ( 220 )  2018.11.28.

 ( 732 )  Horváth és Társa No 1' Kft., Sárrétudvari (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények].

  35    Sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények] kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  229.140

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 18 03534

 ( 220 )  2018.11.27.

 ( 732 )  Burkhart-Szentiványi Gabriella, Pécs (HU)

 ( 541 )  AMELLA

 ( 511 )  18    Bőrszíjak; bőr vállszíjak; bőrfogantyúk bevásárló táskák megtartásához; bőrhátizsákok, bőrhátitáskák;

hétköznapi utcai táskák; bőr hitelkártyatartók (levéltárcák); irattáskák; kézitáskák; bőr poggyászcímke tartók;

oldaltáskák; piperetáskák üresen; sporttáskák; strandtáskák; szíjak bőrből; bőr kozmetikai neszeszerek; bőr

 kulcstartók.

 ( 111 )  229.141

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 18 03531

 ( 220 )  2018.11.27.

 ( 732 )  CAOLA-ALFA Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; állatsamponok (nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények); aloe vera

készítmények kozmetikai célokra; balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő

készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok házi
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kedvenceknek; folteltávolító, folttisztító készítmények; fürdősók nem gyógyászati használatra;

gyermekkozmetikai cikkek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajhullámosító készítmények; hajspray;

hintőporok pipere célokra; intim lemosók személyi higiéniai célokra, nem gyógyszeres; izzadásgátló

piperecikkek; izzadásgátló szappan; kenőcsök kozmetikai célra; készítmények borotválkozáshoz; kisállat

samponok (nem gyógyszeres ápoló készítmények); kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú

folyadékok, oldatok; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készítmények fürdéshez; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; körömápoló készítmények; körömlakklemosó;

körömlakklemosó készítmények; levegőillatosító termékek; masszázs zselék; gélek nem gyógyászati célokra;

mosodai áztatószerek; mosodai fehérítők; naptejek; napvédő, napozó készítmények; olajok kozmetikai célokra;

olajok testápolási, higiéniai célokra; padlóviasz eltávolítók; parfümvizek, illatosított vizek; samponok; smink;

sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító; sminklemosó készítmények; szappan (1);

száraz sampon; szőrtelenítők; textíliák színének élénkítésére szolgáló szappanok; textilpuhító szerek mosáshoz;

tisztítószerek háztartási használatra; vatta kozmetikai használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra;

vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra; zsírtalanítók, nem gyártási

 folyamatokhoz.

5    Antibakteriális kézmosók; antibakteriális szappan; bőrkeményedés elleni készítmények; fertőtlenítő

szappanok; fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

kutya mosdatószerek; lábizzadás elleni szerek; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; szexuális

 síkosítószerek; szexuális stimuláló gélek; tetű elleni kezelésre szolgáló készítmények; tetűirtó samponok.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás);

 reklámanyagok terjesztése; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  229.142

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 18 03530

 ( 220 )  2018.11.27.

 ( 732 )  CAOLA-ALFA Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)

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

 ( 541 )  OVENALL

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő csíkok; fogfehérítő zselék; fogkrémek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények;

 fogprotézis polírozó készítmények; szájvizek, nem gyógyászati célra.

 5    Szájöblítők gyógyászati célokra.

 ( 111 )  229.143

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 18 03553

 ( 220 )  2018.11.29.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gépjárművek alkatrészeinek kereskedelme.

  37    Gépjármű javítás, fényezés.

 ( 111 )  229.144

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 18 03679
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 ( 220 )  2018.12.11.

 ( 732 )  Natural Swiss s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Dr. Klesics és Dr. Tuller Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ToxiClean

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

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

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

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

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

 ( 111 )  229.146

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00637

 ( 220 )  2019.02.27.

 ( 732 )  Sárai Dávid, Nagymaros (HU)

 ( 740 )  Tivadar Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

sporttevékenységekhez; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák, kiállítások és versenyek

szervezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra;

közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés;

létesítmények biztosítása játékos vetélkedőkhöz; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és tanítás;

oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek szervezése;

rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és

fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sportolási és

kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése

(szponzori, promotor szolgáltatás); sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; sporttal

kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sportversenyek és lovasversenyek szervezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,

versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése;

szabadidős szolgáltatások; szabadidős táborok; szórakoztatás atlétikai versenyek formájában; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási célú élő bemutatók; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában; szórakoztató

szolgáltatások versenyek formájában; vetélkedők, versenyek szervezése; csoportos rekreációs, szabadidős

tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; coaching [tréning]; coaching;

csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő

sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness

edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz

tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai

edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz

oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; köredzések tartása; közösségi

klubok szolgáltatásai; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 19. szám, 2019.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2347



sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása

sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és

szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási szolgáltatások;

sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportpark szolgáltatások; sportrangadók szervezése;

sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportszolgáltatások;

sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek

oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos

tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése;

sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; súlyzós edzés oktatása; súlyzós

edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és képzési szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; szórakoztatás súlyemelő versenyek formájában; szórakoztatás

tornabemutatók formájában; testedzés felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési,

testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző létesítmények biztosítása; testedző órák;

testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; torna oktatás; tornabemutatók szervezése; tornák szervezése;

tornarendezvények szervezése; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyszervezés; edzési utasítások és

felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel és biztonsággal

kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségügyi és wellness

képzés; életmód tanácsadás (képzés); fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fitneszedzéssel

kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre

bocsátása online portálon keresztül; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és gyerekeknek;

sportoktatás szervezése; sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; testi

egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás

 biztosítása.

 ( 111 )  229.147

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00376

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Csapó és Dr. Kiss Ügyvédi Irodája, Veszprém

  
( 546 )

 ( 511 )   29    Sonka.

 ( 111 )  229.148

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00375

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  Pápai Hús Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Csapó és Dr. Kiss Ügyvédi Irodája, Veszprém

 ( 541 )  Mestersonka

 ( 511 )   29    Sonka.

 ( 111 )  229.149
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 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00373

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  A1-SPED Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  229.150

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00374

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  A1-SPED Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  229.151

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00633

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Jurth Emese, Harsány (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Gyertyák; gyertyák és kanócok világításhoz; éjszakai fények [gyertyák, mécsesek].

 21    Gyertyatartók, gyertya alátétek; gyertyaoltók; gyertyatartó üvegedények [tartók]; nem elektromos

 gyertyatartók.

 ( 111 )  229.152

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00218

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  Milikör Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Abaújszántó (HU)
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 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvizek és szénsavas vizek.

 ( 111 )  229.153

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00628

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Horváth Endre Attila, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; zenei rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

 lebonyolítása.

 ( 111 )  229.154

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00627

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  INTERCAR PARTS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  SUMO

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; földi járművek részei és szerelvényei.

 ( 111 )  229.155

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00626

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  INTERCAR PARTS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; földi járművek részei és szerelvényei.

 ( 111 )  229.156

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00625

 ( 220 )  2019.02.28.
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 ( 732 )  INTERCAR PARTS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, közlekedési eszközök; földi járművek részei és szerelvényei.

 ( 111 )  229.157

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 00624

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Sáfár Mónika, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

 kiegészülő társulattal.

  41    Szórakoztatás és kulturális tevékenységek; színházi produkciós szolgáltatások.

 ( 111 )  229.159

 ( 151 )  2019.09.25.

 ( 210 )  M 19 01264

 ( 220 )  2019.04.16.

 ( 732 )  Corvin 5 Projekt Ingatlanfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Jabronka Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Corvin Technology Park

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási

szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése;

árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői

szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók

szervezése promóciós célból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

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

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése; közösségi munkahelyeken írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;
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kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

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

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

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

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

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

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét

igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti

projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati

kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása

 harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 36    Adóbecslések; adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás;

bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás;

betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások;

biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;

elektronikus tőkeátutalás; életbiztosítás; elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása;

faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban;

felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások; gondoskodási alap

szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák

kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség;

irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; javítási költségbecslés [pénzügyi

becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek

tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki tevékenység; kölcsön

[finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások bérbeadása; lakbér
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beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai értékbecslés;

nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari projektekhez;

pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi értékelések pályázati

felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok];

széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés;

tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások;

 visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára; zálogház szolgáltatások.

 ( 111 )  229.160

 ( 151 )  2019.09.27.

 ( 210 )  M 18 01148

 ( 220 )  2018.04.11.

 ( 732 )  Koraszülöttekért Országos Egyesület, Szentes (HU)

 ( 740 )  Tapolczai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KORE

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

készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához - valamennyi említett áru kizárólag a koraszülöttek

 és a szüleik támogatására szakosodott egyesület által nyújtva.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek - valamennyi említett áru kizárólag a

 koraszülöttek és a szüleik támogatására szakosodott egyesület által nyújtva.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek - valamennyi említett

 szolgáltatás kizárólag a koraszülöttek és a szüleik támogatására szakosodott egyesület által nyújtva.

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

és kutató szolgáltatások - valamennyi említett szolgáltatás kizárólag a koraszülöttek és a szüleik támogatására

 szakosodott egyesület által nyújtva.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére - valamennyi

 említett szolgáltatás kizárólag a koraszülöttek és a szüleik támogatására szakosodott egyesület által nyújtva.

 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 - valamennyi említett szolgáltatás kizárólag a koraszülöttek és a szüleik

 támogatására szakosodott egyesület által nyújtva.

 ( 111 )  229.161

 ( 151 )  2019.09.27.

 ( 210 )  M 18 02296

 ( 220 )  2018.07.31.

 ( 732 )  BIOFARMA, Suresnes Cedex (FR)

 ( 300 )  184471698 2018.07.25. FR

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIPCOVER
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 ( 511 )  5    Szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére illetve kezelésére szolgáló gyógyszerek.

 ( 111 )  229.162

 ( 151 )  2019.09.27.

 ( 210 )  M 19 01284

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  229.163

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00452

 ( 220 )  2019.02.13.

 ( 732 )  Molnár Dóra, Mezőtúr (HU)

 Tasnádi Ádám, Soltvadkert (HU)

 ( 740 )  dr. Szokolovszki Anikó, Csömör

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  229.164

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00453

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  229.165

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00530

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  Tóth Balázs, Gödöllő (HU)

 Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

 húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  229.166

 ( 151 )  2019.09.30.
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 ( 210 )  M 19 00531

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  Tóth Balázs, Gödöllő (HU)

 Holsten Pharma GmbH, Frankfurt (DE)

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    A húgy- és ivarszervi rendszer rendellenességeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; a

 húgy- és ivarszervi rendszer betegségeinek kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  229.167

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00703

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Nágel NordArt Bt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Becker Ügyvédi Iroda, Tatabánya

 ( 541 )  NORDART

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

 berendezések.

 17    Műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok;

 rugalmas csövek és tömlők, nem fémből.

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

 ( 111 )  229.169

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 18 03183

 ( 220 )  2018.10.29.

 ( 732 )  Baromfi Termék Tanács, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Étkezési tojás és tojástermékek (tojáspor; tojássárgája; tojásfehérje): friss, emberi fogyasztásra alkalmas

tojás héjában a gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasokból (kivéve keltetésre szánt, megtermékenyített tojás);

emberi fogyasztásra alkalmas tyúktojás (gallus domesticus) héjában tartósítva vagy főzve; emberi fogyasztásra

alkalmas tojássárgája (gallus domesticus) szárítva; emberi fogyasztásra alkalmas folyékony tojássárgája (gallus

domesticus); emberi fogyasztásra alkalmas tojássárgája (gallus domesticus), másképp tartósítva: (nem szárított,

nem folyékony) fagyasztott vagy másképp; emberi fogyasztásra alkalmas teljes tojás (gallus domesticus) - héj

nélkül - szárítva; emberi fogyasztásra alkalmas teljes tojás (gallus domesticus) - héj nélkül - frissen (tojáslé),

gőzben vagy forró vízben megfőzve, formázva, fagyasztva vagy másképp tartósítva; emberi fogyasztásra

alkalmas szárított tojásfehérje (gallus domesticus); emberi fogyasztásra alkalmas tojásfehérje (gallus domesticus)

 egyéb módon tartósítva (kivéve szárított).

 ( 111 )  229.170

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 18 03318

 ( 220 )  2018.11.09.

 ( 732 )  Élesztő Alapítvány, Tatabánya (HU)
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 ( 740 )  dr. Szalay Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Vallási témájú könyvek, könyvek.

 35    Teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások, kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások,

 kereskedelmi ügyletek.

 41    Könyvtári szolgáltatások, könyvkölcsönzés, könyvekkel kapcsolatos információnyújtás, könyvekkel

kapcsolatos információs szolgáltatások, könyvek és más kiadványok kölcsönzése, közösségi klubok

 szolgáltatásai, közösségi sport- és kulturális események szervezése.

  42    Internet kávézó szolgáltatásai.

 43    Kávézói szolgáltatások, közösségi célú helyiségek bérbeadása, közösségi központok biztosítása társasági

 összejövetelekhez és találkozókhoz.

  45    Vallási összejövetelek szervezése, vallási összejövetelek lebonyolítása, vallással kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  229.171

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00532

 ( 220 )  2019.02.20.

 ( 732 )  KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 111 )  229.172

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00533

 ( 220 )  2019.02.20.

 ( 732 )  KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,
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továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 111 )  229.173

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00535

 ( 220 )  2019.02.20.

 ( 732 )  KONTASET Vázszerkezet Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Béhm Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

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

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

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére,

továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média,

számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák,

búvármaszkok, füldugók búvárok számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára,

 víz alatti úszáshoz használt légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 111 )  229.174

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00537

 ( 220 )  2019.02.20.

 ( 732 )  ADEXGO Kft., Balatonfüred (HU)

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

 ( 541 )  PROJEACTIVE

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

 ( 111 )  229.175

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00694

 ( 220 )  2019.03.04.

 ( 732 )  Dr. Pukancsik János, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  PUKANCSIK SYSTEM

 ( 511 )   41    Oktatás, nevelés, ügyfélkapcsolat kezelésével kapcsolatos oktatás.

 ( 111 )  229.176

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00698
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 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,

szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,

tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;

üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző

rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi

technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása

és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,

hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,

tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;

 közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.

 45    Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,

színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés

elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak

védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;

vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén

folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;

áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,

 védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.

 ( 111 )  229.177

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00699

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  35    Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,

szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,

tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;

üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző

rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi

technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása

és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,

hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,

tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;

 közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.

 45    Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,

színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés

elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak

védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;

vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén

folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;

áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,

 védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.

 ( 111 )  229.178

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00705

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Működési- és vezetési tanácsadás: a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,
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szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,

tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;

üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző

rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi

technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása

és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,

hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,

tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;

 közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.

 45    Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,

színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés

elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak

védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;

vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén

folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;

áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,

 védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.

 ( 111 )  229.179

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 00706

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  S.P. Vagyonkezelő Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Működési- és vezetési tanácsadás; a vállalat reklámozásával kapcsolatos szolgáltatás, a nyilvánossággal való

kommunikáció, nyilatkozatok és közlések; a biztonságtechnikával-, őrzés-védéssel kapcsolatos áruk, iparcikk-,

szerelvény-, fémtömegcikk kiskereskedelmi tevékenysége, elektronikus kereskedelme; tisztítószerekkel,

tisztítással kapcsolatos kiskereskedelem; hirdetési szolgáltatások; üzletvezetés és működtetés; üzleti tanácsadás;

üzleti információk szolgáltatása; PR szolgáltatások; hirdetési felületek eladása és bérbeadása; hirdetések

 közvetlen postai úton.

 37    Építkezéssel vagy meglevő építményekkel kapcsolatos, szakipari víz-, csatorna-, fűtésszerelés,

villanyszerelés; épületeken és építményeken elektromos vezetékek, hírközlési vezetékhálózat, betörésjelző

rendszerek és berendezések, kamerás-számítógépes betörés elleni riasztórendszer kiépítése; vagyonvédelmi

technika, lopás elleni riasztók felszerelése és javítása; házi antenna és légvezeték, tűzjelző, villámhárító javítása

és karbantartása; világítási és jelzőrendszerek felszerelése és javítása; épületek és építmények szerelvényeinek és

csatlakozóinak felszerelése; a kerítés és rácsfelszerelés; cégtáblák, reklámtáblák felszerelése; épületgépészeti,
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hírközlési, riasztó-, elektromos berendezések javítása és karbantartása; üzemi- és lakóépületek takarítása,

tisztítása; kémény, szellőzőcső és elszívó berendezés, bojler tisztítása; ipari gépek, berendezések tisztítása;

 közlekedési eszközök helyszíni takarítása, tisztítása, épületek fertőtlenítése és kártevőirtása.

 45    Őrzés, felügyelet és vagyon védelmi tevékenység, őrző-védő szolgálat, személyi, tárgyi és értékbiztonsági

szolgáltatás, testőrszolgálat, utcai járőrözés; lakóépületek, iroda-, gyár-, építési, kereskedelmi területen, szálloda-,

színház-, zenés és egyéb szórakozóhely területén végzett védelmi, figyelő- és őrszolgálati tevékenység; betörés

elleni és biztonsági riasztók felügyelete; biztonsági szolgáltatások, szaktanácsadás, személyek és vagyontárgyak

védelmére; poggyászvizsgálat; éjjeli őrszolgálat; üzemek biztonsági felügyelete; pénz- és értékkíséret;

vagyonvédelmi szolgáltatás, élőerős őrzés, technikai vagyonvédelem, távfelügyelet; tömegközlekedés területén

folytatott biztonsági tevékenység, csomag és utas átvizsgálás repülőterületeken, őrjáratban vonatokon és metrón;

áruházi lopásvédelem, mechanikus vagy elektronikus védelmi berendezésekkel; biztonságtechnikai-, őrzési-,

 védelmi szakértői tanácsadás; magánnyomozói tevékenység.

 ( 111 )  229.180

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 19 01020

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  Humbák Művek Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  DICSÉRTESHAKE

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

 szörpök és más készítmények.

  33    Alkoholtartalmú italok, sörök kivételével.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  229.185

 ( 151 )  2019.09.30.

 ( 210 )  M 17 03255

 ( 220 )  2017.10.12.

 ( 732 )  Dr. Rose Magánkórház Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítási, nyugdíjalap kezelő pénzügyi szolgáltatások.

  44    Humán egészségügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.186

 ( 151 )  2019.10.01.

 ( 210 )  M 19 00477

 ( 220 )  2019.02.15.

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

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

  
( 546 )

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

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

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  229.187

 ( 151 )  2019.10.01.

 ( 210 )  M 19 01339
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 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fitbalance Kids

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

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

 ( 111 )  229.188

 ( 151 )  2019.10.01.

 ( 210 )  M 19 01337

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Rogán-Gaál Cecília Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Imre Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fitbalance Gasztrofesztivál

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.189

 ( 151 )  2019.10.01.

 ( 210 )  M 19 01498

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Szamos Cipőipari és Kereskedelmi Kft., Csenger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; bakancsok, csizmák; balerina cipők; bőrcipők; cipőfelsőrészek;

 bőrpapucsok; bokacsizmák; bakancsok túrázáshoz; bebújós cipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák.

 ( 111 )  229.190

 ( 151 )  2019.10.01.

 ( 210 )  M 19 00622

 ( 220 )  2019.02.27.

 ( 732 )  Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  MAX Index

 ( 511 )   36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  229.191

 ( 151 )  2019.10.01.

 ( 210 )  M 18 03264

 ( 220 )  2018.11.05.

 ( 732 )  Varga Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök (az

 osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 ( 111 )  229.192

 ( 151 )  2019.10.01.

 ( 210 )  M 19 00370

 ( 220 )  2019.02.07.

 ( 732 )  Bartucz Kálmán Péter, Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  Gisu

 ( 511 )   12    Kerékpárok.

  35    Kerékpáralkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatások.

  37    Kerékpárok összeszerelése, javítása és karbantartása.

 ( 111 )  229.193

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 19 01022

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

  

( 546 )

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

sportesemények és sportversenyek szervezése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;

sportrendezvények lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez;

sport- és fitneszszolgáltatások; sport és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;

sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; közösségi sport-

és kulturális események szervezése; táplálkozásoktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi

 tanfolyamok szervezése; egészségügyi oktatási szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi tanácsadási és információs

szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések,

nevezetesen edzettség felmérés; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és

 konzultáció.

 ( 111 )  229.194

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 19 01021

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  POLI-FARBE Kft., Bócsa (HU)

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

 ( 541 )  POLI-FARBE Vitál tábor

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sportszolgáltatások;
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sportesemények és sportversenyek szervezése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;

sportrendezvények lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez;

sport- és fitneszszolgáltatások; sport és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;

sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; közösségi sport-

és kulturális események szervezése; táplálkozás oktatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi

 tanfolyamok szervezése; egészségügyi oktatási szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

egészségügyi szűrés; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi tanácsadási és információs

szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések,

nevezetesen edzettség felmérés; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és

 konzultáció.

 ( 111 )  229.195

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 19 00866

 ( 220 )  2019.03.19.

 ( 732 )  Gábossy Ádám, Solymár (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok

 és zsírok.

 ( 111 )  229.196

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 18 03218

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Kenton Oliver Smith, Ulvenhout (NL)

 ( 541 )  SWEPT AWAY

 ( 511 )   25    Ruházat, lábbelik, fejfedők.

 41    Oktatás és szórakoztatás, rádió- és/vagy TV programok, szórakoztató programok összeállítása, játékfilmek

és színházi produkciók, színpadi produkciók és musical-ek készítése; zenei események, koncertek szervezése; a

 nevezett szolgáltatások televízióprogramra vonatkoznak.

 ( 111 )  229.197

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 18 03632

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  RuVör-Med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  7. sz. Ügyvédi Iroda, Kaposvár

 ( 541 )  KAPOS MEDICAL

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.198

 ( 151 )  2019.10.02.
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 ( 210 )  M 18 03755

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Torma Tamás, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket]; kocsonyák,

dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek;

 elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; feldolgozott zöldségtermékek.

 31    Friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények; feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök és

 zöldségek; nyers zöldségfélék.

  39    Áruk csomagolása és tárolása; csomagolási szolgáltatások; termékek csomagolása; szállítás.

 ( 111 )  229.200

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 18 03498

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Molnár Éva, Kaposvár (HU)

 Horváth Judit, Toponár (HU)

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

  

( 546 )

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.201

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 18 03770

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 111 )  229.202

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 18 03766

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  Nagyné Szabó Erika, Pécs (HU)

 ( 541 ) Veronika zeneprojekt XL - komplex személyiségfejlesztés a zene- mozgás- kommunikáció módszereivel

 3-10 éves korig

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  229.215

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 19 01299

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 ( 111 )  229.230

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 18 03769

 ( 220 )  2018.12.17.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend kiegészítők.

 ( 111 )  229.231

 ( 151 )  2019.10.02.

 ( 210 )  M 18 03757

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Kogon Mihály, Budapest (HU)

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

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.278

 ( 151 )  2019.10.04.

 ( 210 )  M 18 03008

 ( 220 )  2018.10.16.

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

 ( 541 )  AKUSZTIK

 ( 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).

A rovat 84 darab közlést tartalmaz. 
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