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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 17 02105

 ( 220 ) 2017.06.28.

 ( 731 )  Agrárrendezvények Kft., Szőlősgyörök (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ

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

vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing

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

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése;reklámfilmek készítése; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szponzorok felkutatása;televíziós reklámozás; üzleti információk;

üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások;üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék,

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

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése; show-műsorok

szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szépségversenyek szervezése;szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás].

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; állategészségügyi szolgáltatások;

gazdálkodás (állatok);kertészeti szolgáltatások (1); kertészeti szolgáltatások (2);tájkertész-szolgáltatások;

tájtervezés; trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni szétszórása; újraerdősítési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 17 03734

 ( 220 ) 2017.11.17.

 ( 731 )  British International School Alapítványi Óvoda, Általános- és Középiskola, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) British International School Budapest

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

publikációk; oktatási szoftverek; oktatási készülékek; oktatási berendezések, készülékek; oktatási készülékek és

 eszközök; oktatáshoz használt berendezések; elektronikus készülékek és eszközök oktatáshoz és tanításhoz.

 16    Kézikönyvek oktatási célokra; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok; oktatási

 kézikönyvek; oktatási felszerelések; tankönyvek; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 41    Elemi oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; felső

tagozatosok oktatása; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; idegen nyelvek tanításával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; képzés és oktatás; képzés,

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2262



tanítás és oktatás biztosítása; nemzetközi oktatási csereprogramok kidolgozása; napköziotthonos [oktatási]

felügyelet biztosítása; oktatás biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás, szórakozás és sport; oktatáshoz kapcsolódó

nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok kiadása; oktatási bizonyítványok

odaítélése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése;

oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási szolgáltatások nyújtása; óvodás oktatás; tanítási, oktatási tevékenységek

szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; tanítás elemi iskolákban;

 középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 18 02492

 ( 220 ) 2018.08.27.

 ( 731 )  CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Hajdu, Radnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CENTRÁL TAKARÉK

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések;gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; 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 tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs

stratégiára vonatkozó tanácsadás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

számlakivonatok összeállítása; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing

szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

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

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan

üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 41    Akadémiák [oktatás]; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

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

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; levelező tanfolyamok; mentorálás;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; személyes

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

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 18 03087

 ( 220 ) 2018.10.25.

 ( 731 )  Séf Asztala Étterem Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   43    Vendéglátóipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00001

 ( 220 ) 2019.01.01.

 ( 731 )  Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító standok bérbeadása; állásközvetítő irodák; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások;

munkaerő-toborzás; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklám kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szállodai üzletvezetés; televíziós

reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti információk; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 36    Gondoskodási alap szolgáltatások; gyűjtések szervezése; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán

keresztül; online banki szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; szálláshelyek bérbeadása (apartmanok);

 takarékpénztár szolgáltatások; utazási csekkek kibocsátása.

  37    Építési tanácsadó szolgáltatások; vásári standok és üzletek építése.

 38    Hírügynökségek; információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat

szobák); mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás; rádióskommunikáció; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások;

televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online: üzenetek és képek továbbítása

 számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 39    Áruszállítás; energiaszolgáltatás; fuvarozás, áruszállítás; hajóutak szervezése; helyfoglalás utazással

kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; költöztetés;

közlekedési információ; légi szállítás; sétahajó szolgáltatások; szállítás; taxi szólgáltatások; termékek

 csomagolása; utaskísérés; utazás és utasok szállítása; vasúti szállítás; villamosközlekedés.

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomtatás.

 41    Akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; cirkuszok;

coaching (tréning); egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); elektronikus kiadványszerkesztés;

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

szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangversenyek, koncertekszervezése és lebonyolítása;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és televízió műsorok
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készítése; rádiós szórakoztatás; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; testnevelés; vallásoktatás; versenyek szervezése (oktatás

 vagy szórakoztatás); vidámparkok; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Beltéri dekoráció tervezése; csomagolástervezés; divattervezés; építészeti szolgáltatások; grafikai tervezés;

honlaptervezési tanácsadás; ipari formatervezés; szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

 szoftver mint szolgáltatás(SaaS); szoftvertelepítés; szoftvertervezés; tudományos kutatás.

 43    Bölcsődék, óvodák; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; nyugdíjas otthonok, -időskorúak

otthona; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz (érkezések és távozások ügyintézése); sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek

(szállodák, panziók); szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szálloda iszolgáltatások; turistaházak, üdülők;

 üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fogászat; hospice ellátás,

elfekvők; in vitro (testen kívüli mesterséges) megtermékenyítési szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai; kórházak; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; optikusok szolgáltatásai; orvosi ellátás;

orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; otthonok lábadozók utókezelésére; pszichológus; szanatóriumi,

 idősotthoni szolgáltatások; szanatóriumok; szülésznői szolgáltatások.

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; gyermekfelügyelet (babysitter szolgáltatások); online

 közösségi hálózatok szolgáltatásai; örökbefogadási ügynökségek; képviselet jogvitákban; közbenjárás.

 ( 210 ) M 19 00040

 ( 220 ) 2019.01.10.

 ( 731 )  Dormán Károly Zsolt, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HYDRODRIVE

 ( 511 ) 7    3D nyomtatók; 3D nyomtató tollak; ablaknyitók, hidraulikus, ablaknyitók, pneumatikus; ablakzárók,

elektromos; ablakzárók, hidraulikus; ablakzárók, pneumatikus; acetiléntisztitó készülékek; adagolóberendezések

gőzkazánokhoz; adagolók [gépalkatrészek]; adagoló-porlasztók; ajtónyitók, hidraulikus; ajtónyitók, pneumatikus;

anyagmozgató gépek berakodáshoz és kirakodáshoz; áramfejlesztő generátorok; aratógépek és kévekötőgépek;

árbocdaruk, oszlopdaruk; árokásók [ekék]; ásványvízgyártásban használt gépek; aszfaltkészítő gépek; áttételek

gépekhez; Ifiáttételek, nem szárazföldi járművekhez; automata kezelőgépek [manipulátorok]; automatikus

kutatóhorgonyok tengerészeti célokra; bányafúrók, bányászati talajfúrók; bányaművelő gépek; bányászati

kitermelő gépek; befejező megmunkálógépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; bélyegzőgépek, sajtológépek;

berúgókarok motorkerékpárokhoz; betétek szűrőgépekhez; betonkeverők [gépek]; betűöntő gépek [nyomdaipar];

betűszedő gépek [fényszedés]; betűszedő gépek [nyomdászat]; bolyhozógépek; boronák; borsőrlők, nem kézi

működtetésű; botkormányok gépalkatrészekként, nem játékgépekhez; bőrmegmunkáló gépek; bőrvágó gépek;

centrifugák [gépek]; centrifugális darálók; centrifugál szivattyúk; cigarettagyártó gépek ipari használatra;

címkézők [gépek]; cukorgyártásban használt gépek; csapágyak; csapágyak [gépalkatrészek]; csapágyak

sebességváltók tengelyéhez; csapágy bakok, csapágykonzolok gépekhez; csapágyházak, csapágytokok

[gépalkatrészek]; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; csapószelepek, visszacsapószelepek

[géprészek]; cséplőgépek; csipkeverőgépek; csomagológépek (1), (2), (3); csónakmotorok, hajómotorok (1), (2);

csőgörények csövek tisztítására; csörlők, vitlák; csövek porszívókhoz; csöves szállítószalagok, -berendezések

[pneumatikus]; csúszószerkezetek kötőgépekhez; dagasztógépek, gyúrógépek; daruk [emelő és felvonó

szerkezetek]; dezintegrátorok, aprítógépek; dinamók; dinamókefék; dinamószalagok; dobok [gépalkatrészek];

dobok, tamburinok hímzőgépekhez; dobozok matricáknak, betűjegyeknek [nyomdaipar]; dohányfeldolgozó

gépek; dombornyomó gépek; döngölőgépek; dróthúzó gépek; dugattyúk [gépek vagy motorok részei]; dugattyúk
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hengerekhez; dugattyúk motorokhoz; dugattyú szegmensek; ejektorok, kidobószerkezetek; ekék; ekevasak;

elektródák hegesztőgépekhez; elektromechanikai gépek a vegyipar számára; elektromechanikus élelmiszergyártó

gépek; elektromos ablaknyitó berendezések; elektromos a]tónyitók; elektromos apózárók; elektromos

cipőfényezők; elektromos csavarhúzók; elektromos függönyhúzó készülékek; elektromos gőzölős felmosófejek;

elektromos gyümölcsprések; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra; elektromos habverők háztartási

használatra; elektromos hegesztőkészülékek (1)(2)(3)(4); elektromos ívhegesztő készülékek; elektromos ívvágó

készülékek; elektromos juicer-ek; elektromos kalapácsok (1)(2); elektromos kések; elektromos keverőgépek

(1)(2); elektromos kézifúrók; elektromos konzervnyitók; elektromos ollók (1)(2); elektromos parkettafényesítő

gépek; elektromos polírozók; elektromos szögkihúzók; elektromos viaszpolírozó gépek és eszközök; elektronikus

konyhai darálók (1)(2); élezőgépek, szerszámköszörűk; élezőkerekek, köszőrükövek [géprészek]; emelő

berendezések (1)(2); emelőgépek, felvonók [liftek] (1)(2); emelőszerkezetek [gépek]; enyvezőgépek; érckezelő

gépek; érmebedobós mosógépek; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; esztergák; faipari,

famegmunkáló gépek; fazekaskorongok; fejőgépek; fékbetétek, nem járművekhez (1)(2); fékpofák, nem

járművekhez; fék szegmensek, nem járművekhez; felvonó hevederek; felvonóláncok [gépalkatrészek];

felvonóvezérlő készülékek; fémfeldolgozó gépek; fenőgépek; festékező készülékek nyomdagépekhez;

festékszórók (1)(2); festőgépek; fogaskerekes áttételek, nem szárazföldi járművekhez; fogasléces emelők;

fonógépek (1)(2); fordulatszám csökkentő áttételek, nem szárazföldi járművekhez; forgattyúházak, karterek

gépekhez és motorokhoz; forgattyúkarok [gépalkatrészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek; formázó és

dagasztógépek; forrasztólámpák; földmunkagépek (1)(2)(3)(4); földművelő eszközök mezőgazdasági használatra;

fújtatók [gépalkatrészek]; fúrófejek [gépalkatrészek]; fúrógépek; fúrókoronák [gépalkatrészek]; fúrótokmányok

[gépek részei]; fúvógépek; fúvógépek gabona kompressziójához, kifúvásához és szállításához; fúvógépek gázok

sűrítéséhez, kifúvásához és szállításához; függőleges tengelyű csörlők; függő támaszok [gépalkatrészek];

fűnyírók; fűrészasztalok [géprészek]; fűrészgépek; fűrészlapok [géprészek]; gabona-e elválasztók; gabonahántoló

gépek; gabonarostáló gépek, gabonarosták; galvanizáló készülékek; galvanotechnikai gépek; gázhegesztő gépek

(1)(2); gázzal működő forrasztópisztolyok; gázzal működő hegesztőpisztolyok; gázzal működő lángvágók;

gépállványok; gépesített etetőgépek haszonállatoknak; gépkerekek; gereblyék gereblyegépekhez;

golyóscsapágyok; golyóscsapágy-gyűrűk; gördülőcsapágyak gépekhez; görgők, csigák, tárcsák; görgők, csigák,

tárcsák [géprészek]; görgős hidak; gőzcsapdák; gőzgépek; gőzgépek kazánjai; gőzkalapácsok; gőzkondenzátorok

[gépalkatrészek]; gőz-olaj szeparátorok; gőzzel tisztító készülékek; gravírozógépek; gumi hevederek

bányagépeken használt hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek építőipari gépeken használt

hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek hókotrókon használt hernyótalp-alkatrészkén ; gumihevederek

mezőgazdasági gépeken használt hernyótalp-alkatrészként; gumihevederek rakodógépeken és -berendezéseken

használt hernyótalp-alkatrészként; gyalugépek; gyomlálógépek; gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz;

gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; gyújtómágnesek; habverők, elektromos; hajlítógépek; hajtóláncok, nem

szárazföldi járművekhez; hajtómotorok, nem szárazföldi járművekhez; hajtóművek szövőgépekhez; hajtórudak

gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; hálóhúzó gépek [halászat]; hántoló, horonymaró gépek; hengerek

gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek, hengersorok;

hengerművek, hengersorok hengerei; hevederek szállítószalagokhoz (1)(2); híddaruk; hidraulikus ajtózárók;

hidraulikus motorok és hajtóművek; hidraulikus vezérlések gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez;

hidrogénadagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások számára; hóekék; hordozható rotációs gőzprések

textíliákhoz; hőcserélők [gépalkatrészek]; hulladékaprító gépek; hulladéktömörítő gépek; húsdarálók [gépek];

húsológépek; hűtőradiátorok motorokhoz és hajtóművekhez; injektorok; ipari osztályozógépek, szortírozó gépek;

ipari tintasugaras nyomdagépek; italautomaták; italok készítésére szolgáló gépek, elektromechanikus;

izzítógyertyák dízelmotorokhoz; járműmosó berendezések; kalapácsok [gépalkatrészek]; kaptafák cipőkhöz

]gépek részei]; kardáncsuklók; kardántengelyek nem szárazföldi járművekhez; kárt garnitúrák kártológépekhez;

kártológépek; kaszáló- és aratógépek (1)(2)(3); katalizátorok (I); kátrányozógépek; kavarógépek; kávédarálók,

nem kézzel működtetett; kazáncsövek [géprészek]; kazánkőgyűjtők gépek kazánjaihoz; kefék, elektromos

működtetésű gépalkatrészek]; kefék [gépalkatrészek; kefék porszívókhoz; kenőszivattyúk; kenyérvágó gépek;
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kerékpár dinamók; kerékpár összeszerelő gépek; kerékrendszerek, kerékhajtóművek gépekhez; keresztszánok

[géprészek]; kések fűnyírókhoz; kések [gépalkatrészek]; készülék italok szénsavval való dúsításához; készülék

víz szénsavval való dúsításához; kévekötő gépek; keverőgépek (1)(2); keverőgépek háztartási használatra

[elektromos]; keverők, keverőgépek; kiegyenlítő, kiegyensúlyozó gépek; kipufogódobok, hangtompítók

motorokhoz és hajtóművekhez (1)(2); kipufogó-gyűjtőcsövek motorokhoz; kolbásztöltő gépek; kompresszorok

hűtőgépekhez; kondenzáló berendezések; konvejorok, szállítószalagok; konverterek acélművekbe;

kovácsfújtatók; kovácsgépek, kovácsprések [sűllyesztékes kovácsoláshoz]; kőmegmunkáló gépek; könyvkötő

berendezések és gépek ipari használatra; köpülőgépek; környezetkímélő berendezések motorokhoz; kötélgyártó

gépek; kötőgépek; központi porszívó berendezések; kultivátorok [gépek]; külső csontváz robotruhák, nem

gyógyászati célra; kürtök gőzkazánokhoz; lapátos, kanalas kotrók [mechanikus]; leeresztő csapok;

légkondenzátorok (1)(2); légpárnás készülékek anyagmozgatásra; légpumpák akváriumokba; légtelenítők,

légelszívók tápvízhez; lendkerekek, lendítőkerekek gépekhez; lengéscsillapítók dugattyúi [géprészek];

levegőelszívó gépek; levegőszivattyúk [garázsfelszerelések]; lyukasztógépek, perforálógépek; magasnyomású

mosóberendezések; malomipari gépek; malomkövek; mángorlógépek; marógépek; mechanikus dohok, tekercsek

hajlékony tömlőkhöz; mechanikus tekercselő berendezések; meghajtószerkezetek, nem szárazföldi járművekhez;

mélyfúró berendezések, úszó vagy nem úszó; menetfúró és menetvágó gépek; menetvágó gépek; mezőgazdasági

eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek; mintanyomó

gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; mosógépek (1)(2); mosó-színező gépek; motorfelfüggesztések nem

szárazföldi járművekhez; motorok légpárnás járművekhez; motorok, nem szárazföldi járművekhez; motoros

csavarhúzók; motoros fűrészek; motoros kultivátorok; mozgójárdák; mozgólépcsők; munkaasztalok, gépasztalok;

műanyagfeldolgozó gépek; műanyagok lezárására szolgáló elektromos készülékek; nem kézzel működtetett, kézi

szerszámok; nyírógépek; nyírógépek állatokhoz; nyomáscsökkentők [géprészek]; nyomásszabályozók

[géprészek]; nyomatékváltók nem szárazföldi járművekhez; nyomdagépek; nyomdagépek, nyomtatógépek

fémlemezre történő nyomtatáshoz; nyomdagépek, tipográfiai gépek; nyomdai matricák, betűjegyek; nyomdai

[tipográfiai] prések (1)(2); nyomóhengerek gépekhez (1)(2); nyomólemezek; nyomószelepek [géprészek];

olajfinomító gépek; orsók szövőszékekhez; osztógépek, elválasztó gépek; öblítőgépek; önindítók, indítókapcsolók

motorokhoz és hajtóművekhez; önolajozó csapágyak; önszabályozó üzemanyag szivattyúk; öntödei gépek;

öntőformák [géprészek]; őrlőgépek; őrlőgépek háztartási használatra, nem kézi; palackdugaszoló gépek (1)(2);

palackmosó gépek; palacktöltő gépek; palackzáró gépek; papíradagolók [nyomtatás, nyomdászat]; papírgyártó

gépek (1)(2); pengék [gépalkatrészek]; pengetartók [gépalkatrészek]; permetezőgépek; pisztolyok

[robbanóanyagot használó szerszámok]; pliszégépek; pneumatikus ajtózáró berendezések; pneumatikus emelők;

pneumatikus használtolaj elszívók; pneumatikus kalapácsok; pneumatikus szállítók; pneumatikus vezérlések

gépekhez, motorokhoz és hajtóművekhez; porelszívó készülékek tisztítási célra (1)(2); porlasztók; porszívóhoz

csatlakoztatható illat- és fertőtlenítőszer szóró tartozékok; porszívók; prések, sajtók [gépek ipari célokra];

préslapok, nyomólapok [nyomdagépek részei]; préslégmotorok, sűrített levegős motorok; ragasztópisztolyok,

elektromos; ragasztószalag-adagolók [gépek]; rakodórámpák; repülőgépmotorok (1)(2); réselőgépek; réthántó

ekék; robotok [gépek]; rokkák; rostáló berendezések (1)(2); rostálógépek; rotációs nyomdagépek, sajtók; rugók

[géprészek]; ruhacsavaró, ruhafacsaró gépek mosáshoz; salakrosták [gépek]; sárfogók, iszapgyűjtők [gépek];

sarokkicsípők [szerszámgépek]; sebességszabályozók gépekhez, hajtóművekhez és motorokhoz; sebességváltók,

nem szárazföldi járművekhez; sílécélező szerszámok, elektromos; simítóprések; sínfektető gépek; sörfőző gépek;

sör nyomás alatti lefejtésére szolgáló gépek; sörpumpák; stoppológépek; sugárhajtóművek nem szárazföldi

járművekhez; sűrített levegős gépek (1)(2); sűrített levegős pisztolyok masztix kilövésére; sűrített levegős

szivattyúk; szabadonfutók, nem szárazföldi járművekhez; szabályozók [géprészek]; száraztésztagyártó gépek;

szárelválasztók [gépek]; szárítógépek [háztartási]; szecskavágók; szecskavágó kések; szegecselőgépek;

szegőgépek; szelepek [géprészek]; szélturbinák; szénaforgató gépek; szénakötő, szénakötöző gépek; szénkefék

[elektromosság]; szennyvízporlasztók; szerelvények gőzkazánokhoz; szerszámgépek; szerszámok [géprészek];

szíjak gépekhez; szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; színezőgépek; sziták, rosták, szűrők [gépek vagy

géprészek]; szivattyúk ellenáramos úszáshoz; szivattyúk fűtőberendezésekhez; szivattyúk [gépek]; szivattyúk
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[gépek, motorok vagy hajtóművek részei]; szivattyúmembránok; szívócsészék fejőgépekhez; szívófejek

porszívókhoz; szívógépek ipari célokra; szőlőprések (1)(2); szőnyegsamponozó gépek és készülékek, elektromos;

szövőgépek; szövőgépek harisnyagyártáshoz; szövőszékek; sztátorok, állórészek [gépek részei]; sztereotípia

gépek; szűrőgépek; szűrök [gépek vagy motorok részei]; szűrök hűtőlevegő tiszítására motorokhoz; szűrőprések;

tágulási tartályok ]gépalkatrészek]; takarmányprések; tapadószalagok csigasorokhoz; teherfelvonók, emelők,

csörlők; tejipari gépek; tejlefölöző gépek; tekercsek, orsók, csévék [géprészek]; tengelycsapok [gépalkatrészek;

tengelyek gépekhez; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1)(2); tengelykapcsolók, tengelykötések

[gépek]; termikus lándzsák, lángfúrók [gépek]; textilipari gépek; tisztítógépek és berendezések, elektromos;

tojáskeltető gépek; tokmányok [gépalkatrészek]; tokok, házak [gépalkatrészek]; tölcsérek mechanikus kiöntéshez;

töltőgépek; töltőkompresszorok, feltöltőkompresszorok; tömítések, hajtóművek részei; tömszelencék [géprészek];

túlhevítők; turbinák, nem szárazföldi járművekhez; turbó kompresszorok; tüskék, lyukasztók lyukasztógépekhez;

útépítő gépe; úthengerek; úttisztító gépek [önjáró]; ütőhúrozó gépek; üvegező gépek; üvegmegmunkáló gépek;

üvegvágó gyémántok [gépalkatrészek]; üzemanyag-adagoló pumpák üzemanyagtöltő állomások, benzinkutak

számára; üzemanyag-átalakítók belső égésű motorokhoz; üzemanyag-megtakarítók motorokhoz és

hajtóművekhez; vágógépek, vágószerszámok (1)(2); vagonemelők; vágó-, sorjázógépek; vajkészítő gépek;

vákuumszivattyúk [gépek]; váltakozó áramú generátorok; varrógépek; varrógépek, tűzőgépek; varrógép pedálok;

vasalógépek; vasútépítő gépek; védőlapok, védőpajzsok [gépalkatrészek] (1)(2); ventilátorok motorokhoz és

hajtóművekhez; ventilátorszíjak motorokhoz és hajtóművekhez; verőgépek; vésők gépekhez; vészhelyzeti

áramfejlesztő generátorok; vetélők, hajók [géprészek]; vetőgépek; vezérlőkábelek gépekhez, motorokhoz vagy

hajtóművekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez, motorokhoz vagy hajtóművekhez; vezérműtengelyek

járműmotorokhoz; vezetők, sínek gépekhez; vibrátorok [gépek] ipari használatra; villanymotorok, nem

szárazföldi járművekhez; vízmelegítők [géprészek]; víztelenítő gépek; vízturbinák; vulkanizáló berendezések,

készülékek; zárógépek ipari célokra; zöldségreszelő gépek; zöldség spirálvágók, elektromos; zúzógépek,

aprítógépek ipari használatra; zúzógépek, őrlőgépek (1)(2)(3); zsákok porszívókhoz; zsírtalanító gépek;

 zsírzógyűrűk [géprészek]; zsírzószelencék [gépalkatrészek] (1)(2).

 12    Ablaktörlők, szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; anyagmozgató

kézikocsik; árbocok hajókhoz, csónakokhoz; árnyékolók, tetők babakocsikhoz; áruszállító drónok; autogirók;

babakocsik (1); babakocsik (2); babakocsikhoz kialakított szúnyoghálók; belső gumiabroncstömítők; betonkeverő

gépjárművek; bevásárlókocsik; billenőkocsik; billenős tehergépkocsik, kamionok; billenőtestek

tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek [tehergépkocsik és vagonok részei]; biztonsági gyermekülések

járművekhez; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez (1); biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez

(2); borítások járművek kormánykerekeire; botkormányok járművekhez; civil drónok; csáklyák csomagtartók

járművekhez; csónakdaruk; csúszásgátlók járműabroncsokhoz; csúszásgátló láncok; darus teherautók;

disztárcsák; egyensúlyozós egykerekűk; egyensúlyozós elektromos rollerek; ejtőernyők; elektromos emelőfalak

[szárazföldi járművek részei]; elektromos gördeszkák; elektromos járművek; elektromos kerékpárok; ellensúllyok

járművek kerekeihez; ernyők babakocsikhoz; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez (1); erőátviteli láncok

szárazföldi járművekhez (2); étkezőkocsik; evezőlapátok; evezővillák; farevezők; fejtámaszok járműülésekhez;

fékbetétek gépkocsikhoz; fékbetétek járművekhez; fékek járművekhez; fékek kerékpárokhoz; fékpofák

járművekhez (1); fékpofák járművekhez (2); féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; felfüggesztéses

lengéscsillapítók járművekhez; felfüggesztő rugók, hordrugók járművekhez; fényszóró-törlők; fogaskerekek

kerékpárokhoz- fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez- fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi

járművekhez- forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem motorjaihoz; forgóvázak vasúti

kocsikhoz; furgonok [járművek]; futófelületek gumiabroncsok újrafutózásához; futófelületek járművekhez

[szíjgörgők]; függőkonvejorok; gépkocsialvázak; gépkocsik; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók;

gépkocsi lökhárítók; golf autók [járművek]; gördülőállomány siklóvasúthoz; görgők bevásárlókocsikhoz;

gumiabroncs foltozó tapaszok; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok

járműkerekekhez; gumibelsők kerékpárokhoz; gurítható ketreces kocsik; hajóablakok, ökörszemablakok;

hajóárbocok; hajóbordák; hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz (1); hajócsavarok [propellerek]
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csónakokhoz, hajókhoz (2); hajócsavarok [propellerek] csónakokhoz, hajókhoz (3); hajók (1); hajók (2);

hajókémények; hajótestek; hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; hajtótengelyek,

kardántengelyek szárazföldi járművekhez; hálófülkék járművekhez; hamutartók gépkocsikhoz; harmonikák

csuklós buszokhoz; háromkerekű áruszállító kerékpárok; helikopterek hidraulikus áramkörök járművekhez;

hidroplánok; hidroplánok, vízi repülőgépek; hinták, lovaskocsik; horgászkocsik; hőlégballonok; hűtőjárművek;

irányjelzők járművekhez; jachtok járműablakok; járműajtók; járműalvázak; járműburkolatok, huzatok [alakra

formált]; jármű karosszériák; járműkárpitok; járműlépcsők, fellépők, hágcsók; járműülések; járművek

kerékküllői; járművek lökhárítói; javító felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; kabinok kötélpályás szállító

berendezésekhez; kamerás drómok; karimák, illesztőperemek vasúti kerekekhez; katapultülések repülőgépekbe;

katonai célú drónok; katonai szállítójárművek; kenuevezők; kenuk; kerékagyak járművekhez; kerékagy gyűrűk;

kerekek szárazföldi járművekhez (1); kerekek szárazföldi járművekhez (2); kerekesszékek mozgássérültek,

betegek szállítására; kerékpárabroncs-karimák; kerékpár abroncsok, gumik; kerékpárcsengők; kerékpár

hajtókarok; kerékpár kerékagyak; kerékpárkerekek, biciklikerekek; kerékpár kitámasztók, stenderek;

kerékpárkormányok; kerékpár küllők; kerékpár nyergek; kerékpárok; kerékpáros táskák, biciklis táskák;

kerékpárpedálok; kerékpárpumpák; kerékpár sárvédők; kerékpár utánfutók; kerékpárvázak; kerékre rögzíthető

küllődíszek; kerékrögzítő anyák; kétéltű repülőgépek; kétkerekű kocsik, taligák (1); kétkerekű kocsik, taligák (2);

kétkerekű tüzérségi kocsik; kézikocsik; kézikocsik és hajtányok; kikötőbikák [hajózás]; kocsialvázak

járművekhez; komphajók; kormánykerekek járművekhez; kormánylapátok, kormányrudak; kormányművek

hajókhoz; kosarak kerékpárokhoz; kotróhajók; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; kuplungok

szárazföldi járművekhez; küllővédők kerékpárokhoz; kürtök, dudák járművekhez; lábbal hajtható rollerek

[járművek]; lábbal hajtott szánok (1); lábbal hajtott szánok (2); lakóautók; lakókocsik; láncok gépkocsikhoz;

láncok kerékpárokhoz; láncok motorkerékpárokhoz; léghajók [kormányozható]; légi járművek (1); légi járművek

(2); légi járművek (3); légi készülékek, gépek és berendezések; légpárnás járművek; légszivattyúk, légpumpák

[járműtartozékok]; légzsákok [biztonsági felszerelések gépkocsikba]; lengéscsillapító rugók járművekhez;

lenyitható tetők járművekhez; locsolókocsik [járművek]; lopásgátló eszközök járművekhez; lopásgátló riasztók

járművekhez; lökhárítók vasúti kocsiállományhoz; meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez;

mentőautók; mentőszánok; méretre szabott lábzsákok babakocsihoz; méretre szabott lábzsákok

sportbabakocsihoz; modellhelikopteres fényképezőgép [helicam]; mopedek; motorfelfüggesztések szárazföldi

járművekhez; motorházfedelek (1); motorházfedelek (2); motorháztető-tűk járművekhez;

motorkerékpár-kormányok; motorkerékpár motorok; motorkerékpár nyereghuzatok; motorkerékpárok;

motorkerékpárokhoz kialakított táskák; motorok kerékpárokhoz; motorok szárazföldi járművekhez (1); motorok

szárazföldi járművekhez (2); motoros hajók/kisebb hajók; motoros robogók; motorosszánok; mozdonykémények;

mozdonyok; napellenzők gépkocsikba; nyereghuzatok kerékpárokhoz; nyeregtáskák kerékpárokhoz; nyergek

motorkerékpárokhoz; nyomatékváltók szárazföldi járművekhez; oldalkocsik; oldalsó visszapillantó tükrök

járművekhez; oldaltámaszok motorkerékpárokhoz; önjáró víz alatti járművek tengerfenék-vizsgálatokhoz;

öntőkocsik; önvezető autók; páncélozott járművek; poggyásztartó hálók járművekhez; pontonok; pótkerék

takarók; pótkocsik, utánfutók [járművek]; robogók mozgáskorlátozottaknak; rögzítők gépkocsirészek

gépkocsi-karosszériához való rögzítésére; rugalmas hab gumibelsők; sárhányók; sebességváltók, áttételek

szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; siklók (1); siklók (2); síléctartók járművekhez;

síliftek, sífelvonók; sólyák, lejtők hajóiknak; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez; sportkocsik; sugárhajtású

motorok szárazföldi járművekhez; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; szárazföldi, légi, vízi vagy

vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; szelepek járműabroncsokhoz; szélvédők; szemetesautók;

szétkapcsolók, kioldóik hajókhoz; szilárd abroncsok gépjárművekhez; szivargyújtók gépkocsikba; takarítókocsik;

tanksapkák járművek üzemanyagtartályaihoz; táskák sportbabakocsihoz; távirányítású járművek víz alatti

vizsgálatokhoz; távirányítós járművek, nem játékszerek; távolsági autóbuszok (1) távolsági autóbuszok (2);

távolsági autóbuszok (3); tehergépkocsik, teherautók, kamionok; tengelycsapok tengelyek járművekhez;

tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; tolószékek kisállatok számára; torziós

rudak járművekhez; tömlőkocsik; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz; tömör gumiabroncsok
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járműkerekekhez; traktorok; triciklik; turbinák szárazföldi járművekhez; uszályok; utánfutó horgok járművekhez;

utánfutók kerékpárok szállítására; üléshuzatok járművekhez; ülőliftek; űrjárművek; ütközőpárnák hajókhoz;

vakításmentesítő eszközök járművekhez; vasúti hálókocsik; vasúti hűtőkocsik; vasúti járművek; vasúti

kapcsolószerkezetek, tengelykapcsolók; vázak motorkerékpárokhoz; versenyautók; vezető nélküli autók

[autonóm autók]; villamoskocsik; villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; villás targoncák;

 visszapillantó tükrök; vízijárművek; vontató tehergépkocsik; zsákszállító kocsik.

 40    3D nyomtatás; ablaküveg színezése felületbevonással: anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok

összeállítása mások megrendelése szerint; aranybevonat készítése; csiszolás; energiatermelés; értéknövelő

újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás]; ezüstözés; fémek bevonása; fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés:

fémöntés; forrasztás; galvanizálás; generátorok kölcsönzése; gépjárműablakok színezése; hegesztési

szolgáltatások; információ anyagkezelésről; kadmiumozás; kallózás, ványolás; kazánkovács szolgáltatásai;

kovácsolás; köszörülés; krómozás; laminálás, nyújtás; lézergravírozás; litografálás, kőnyomás; mágnesezés;

marás [forgácsolás]; metszés, vésés; mintanyomás; nikkelezés; ofszetnyomás; ónozás, ónbevonás; polirozás

 [csiszolás]; színtelenítés, festék lemaratása; vulkanizálás [anyagkezelés].

 ( 210 ) M 19 00119

 ( 220 ) 2019.01.02.

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

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 19 00362

 ( 220 ) 2019.02.07.

 ( 731 )  Bozókiné Szabó Ildikó Mária, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, nevezetesen

fedelek, kötések, borítók [papíráruk], ívek [papíráruk], katalógusok, kézikönyvek [útmutatók], könyvecskék,

brosúrák, könyvek, nyomtatványok, papír-írószer áruk, poszterek, szórólapok, tanítási és oktatási anyagok

[kivéve készülékek, berendezések], újságok; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és

irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló

műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nevezetesen műanyag fóliák csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék; a fenti áruk mindegyike klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos.

 38    Klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online kommunikációs szolgáltatások;

klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés

biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes fórumok biztosítása; az

internet segítségével biztosított, klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos videotartalmakhoz

való telekommunikációs hozzáférés; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi

hálózatok fórumai [chat szobák]; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos információátviteli

szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos

videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása; interneten keresztül biztosított audio- vagy

videó-műsorszórási szolgáltatások; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes audio-

 és videó streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam].

 41    Kulturális tevékenységek klímatudatos életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal
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kapcsolatos eszmecserék, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés klímatudatos

életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; előadások

szervezése klímatudatos életmód témakörében; tanárképzési szolgáltatások klímatudatos életmód kapcsán;

klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási tanfolyamok, vizsgák és minősítések tervezése; klímatudatos

életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos multimédiás anyagok online kiadása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online, nem letölthető videók biztosítása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása videÓfilmeken keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos filmek és videófilmek gyártása; oktatási célú hang- és videófelvételek

készítése klímatudatos életmód kapcsán; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online

oktatás biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek kiadása; ifjúsági képzési

programok szervezése klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási programok

 klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 00421

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  Bényei Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Obermajer Attila, Budapest

 ( 541 ) Hot Jazz Band

 ( 511 )  41    Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); előadóművészek szolgáltatása; élő

előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése;

 szórakozási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00422

 ( 220 ) 2019.02.11.

 ( 731 )  Bényei Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Obermajer Attila, Budapest

 ( 541 ) Hungarian All Stars

 ( 511 )  41    Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); előadóművészek szolgáltatása; élő

előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; show-műsorok készítése;

 szórakozási szolgáltatások; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 00521

 ( 220 ) 2019.02.19.

 ( 731 )  Szolyák Ferenc, Encs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizza; süteményekhez való tészta.

 43    Éttermi szolgáltatások; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyorséttermek, snack

 bárok; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 19 00539

 ( 220 ) 2019.02.20.

 ( 731 )  CJ CGV CO., LTD. (A Corean Corporation), Yongsan-gu, Seoul (KR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Marketingszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; közönségszolgálati szolgáltatások;
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on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok készítése és frissítése; reklámanyagok

megjelentetése, publikációja; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámterjesztési szolgáltatások

mások számára interneten keresztül; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és üzleti információs

szolgáltatások az interneten; üzleti és marketing szolgáltatásokkal kapcsolatos információ vagy felvilágosítás;

piackutatás; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; árverési szolgáltatások; hot-dog, kenyér,

sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs

alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek

árukkal kapcsolatos áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők,

babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók,

irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos szupermarket

szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta,

csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film

DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos kényelmi cikk kiskereskedelmi bolti szolgáltatások;

hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé,

feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei

CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos on-line fogyasztási cikk kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai;

gépkocsi alkatrészek és gépkocsi tartozékok árukkal kapcsolatos autóalkatrész kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; kiskereskedelmi pékségek; kiskereskedelmi delikátesz szolgáltatások; kiskereskedelmi

élelmiszerüzletek; gyógyszertári kiskereskedelmi szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör,

esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek,

italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos

fogyasztási cikk kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; kiskereskedelmi optikai üzletek; hot-dog, kenyér,

sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs

alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek

 árukkal kapcsolatos internetes áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00541

 ( 220 ) 2019.02.20.

 ( 731 )  CJ CGV CO., LTD. (A Corean Corporation), Yongsan-gu, Seoul (KR)

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

 ( 541 ) SCREENX

 ( 511 )  35    Marketingszolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; közönségszolgálati szolgáltatások;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok készítése és frissítése; reklámanyagok

megjelentetése, publikációja; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámterjesztési szolgáltatások

mások számára interneten keresztül; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és üzleti információs

szolgáltatások az interneten; üzleti és marketing szolgáltatásokkal kapcsolatos információ vagy felvilágosítás;

piackutatás; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; árverési szolgáltatások; hot-dog, kenyér,

sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs

alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek

árukkal kapcsolatos áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők,

babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók,

irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos szupermarket

szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta,

csokoládé, feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film

DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos kényelmi cikk kiskereskedelmi bolti szolgáltatások;

hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé,

feldolgozott diófélék, rizs alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei

CD-k és film poszterek árukkal kapcsolatos on-line fogyasztási cikk kiskereskedelmi üzletek szolgáltatásai;
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gépkocsi alkatrészek és gépkocsi tartozékok árukkal kapcsolatos autóalkatrész kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; kiskereskedelmi pékségek; kiskereskedelmi delikátesz szolgáltatások; kiskereskedelmi

élelmiszerüzletek; gyógyszertári kiskereskedelmi szolgáltatások; hot-dog, kenyér, sütemények, kávé, sör,

esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feidolgozott diófélék, rizs alapú snack éteiek,

italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek árukkai kapcsolatos

fogyasztási cikk kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; kiskereskedelmi optikai üzletek; hot-dog, kenyér,

sütemények, kávé, sör, esernyők, babák, pattogatott kukorica, instant tészta, csokoládé, feidolgozott diófélék, rizs

alapú snack ételek, italok, pólók, irodaszerek, játékok (játékszerek), film DVD-k, zenei CD-k és film poszterek

 árukkal kapcsolatos internetes áruházi kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00544

 ( 220 ) 2019.02.21.

 ( 731 )  Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen

 ( 541 ) Sesztina-díj

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching [tréning]; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása

(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek

rendezése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

 szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Anyagtesztelés; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; elektronikus adattárolás; fizikai kutatások;

geológiai kutatás; geológiai kutatások; klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; környezetvédelemmel kapcsolatos

kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mechanikai kutatás; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése;

orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szakszövegek írása; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével

kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; tudományos és technológiai kutatás a

természeti katasztrófák területén; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével

kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; vegyelemzés, kémiai analízis;

 vegyészeti kutatás; víz alatti kutatás, feltárás vízelemzés.

 ( 210 ) M 19 00752

 ( 220 ) 2019.03.08.

 ( 731 )  Prim-met Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter egyéni ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Vízvezeték szerelés, vízvezetékek karbantartása, vízellátó berendezések karbantartása, vízszolgáltató

berendezések vészhelyzeti szervizelése, víztisztításra szolgáló berendezések javítása, vízvezetékek

karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói
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szolgáltatások, vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások, gázüzemű vízmelegítők

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 00840

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúra Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Dr. Ócsai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BEEBOR Első Magyar Mézbor Manufaktúra

 ( 511 )   30    Méz.

  33    Alkoholos italok; borok.

 39    Fuvarozás, áruszállítás; palackozási szolgáltatások; postai úton rendelt áruk kézbesítése; szállítási logiszikai

 szolgáltatások; termékek csomagolása (1); termékek csomagolása (2).

 ( 210 ) M 19 00843

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  Horváth Gábor 1/2, Pócsmegyer (HU)

 Török Patrícia 1/2, Pócsmegyer (HU)

 ( 541 ) A Séf és a Kertész

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

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

 só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.

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

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

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez.

 ( 210 ) M 19 00884

 ( 220 ) 2019.03.19.

 ( 731 )  CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)

 ECOPROFIT s.r.o, Štúrovo (SK)

 MAX Trust Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 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.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 37    Építkezés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar);

járműjavító műhelyek (üzemanyagutántöltés és karbantartás); járműmosás; járművek karbantartása; járművek

karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási

 információk.

 ( 210 ) M 19 00885

 ( 220 ) 2019.03.19.

 ( 731 )  CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)

 ECOPROFIT s.r.o, Štúrovo (SK)
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 MAX Trust Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 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.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 37    Építkezés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás (üzemzavar);

járműjavító műhelyek (üzemanyagutántöltés és karbantartás); járműmosás; járművek karbantartása; járművek

karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási

 információk.

 ( 210 ) M 19 01048

 ( 220 ) 2019.03.27.

 ( 731 )  L3Harris Technologies, Inc., Melbourne, Florida (US)

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

 ( 541 ) L3 HARRIS

 ( 511 ) 9    Számítógép hardver; fedélzeti hang és repülési adatrögzítők; repülési-paraméter adatrögzítők és

adattovábbítók; félvezetők; rádiófrekvenciás kapcsolók; radardetektorok; berepülőpilóták és tesztelők

repülés-szimulációra használt számítógépes hardverekhez és szoftverekhez; vezetékes és vezeték nélküli

telefonok és telefonkészülékek, úgymint, telefonos adók, telekommunikációs hálózati csomópontok, csatlakozók,

vevők és egyéb telefonos kommunikációs eszközök, berendezések, termékek és komponensek, nevezetesen,

telefonos hálózati interfész hardver, telefonos biztonsági vezérlő hardver, telefonos multimédiás vezérlő hardver,

számítógépes és kommunikációs hálózatokban és rendszerekben használt telefonos kapcsolási, útválasztási és

előfizetői interfész hardverek; a műholdas kommunikáció területén alkalmazott, a műhold irányításhoz és

vezérléshez használt számítógépes szoftver; számítógépes szoftver információ bányászathoz, a stratégiai és

taktikai hírszerzés területén; harctéri távirányítású berendezések, úgymint műholdak, repülőgépek, rakéták,

felszíni-bázisú mozgó rendszerek, távirányítású fix telepítésű berendezések, valamint a kommunikációs és

integrált vezetési és irányítási felderítő rendszer adatgyűjtéséhez illetve továbbításához használatos számítógépes

telemetria szoftverek; számítógépes szoftverek adatgyűjtéshez és továbbításhoz az orvosi technológia területén,

nevezetesen röntgengépek, mágneses érzékelő gépek, akusztikus érzékelő gépek, kémiai nyomkövető gépek;

számítógépes szoftver valós idejű berendezések, úgymint, röntgenberendezések, mágneses érzékelő gépek,

akusztikai érzékelő gépek, vegyi nyomkövető gépek, repülőgép-navigációs vezérlők, repülésbiztonsági

berendezések, úgymint hangrögzítők, repülőgépek telemetria rendszerei, repülőgépek karbantartó rendszerei,

telemetrikus szkennerek, behatolásjelző rendszerek, harci pontozó rendszerek és képek, légiforgalmi irányító

rendszerek, monitorok, állókép videó, radarrendszerek, valamint járműállapot ellenőrző rendszerek vezérléséhez

és működtetéséhez; komputerszoftverek helyzetképalkotó és bemutató rendszerekhez a kommunikációs és

adatátviteli kapcsolat ellenőrző rendszerek területén; a telekommunikációban használatos csatornaerősítők és

frekvenciaszűrők; számítógépes hardver az elektronikus kulcs-információk feldolgozásához, nevezetesen az

elektronikus titkosítással és más biztonsági technológiákkal kapcsolatos információk feldolgozása;

rádiófrekvenciás limiterek [határolók, korlátozók]; harmonikus generátorok; műholdas transzponderek;

transzponder vezérlők; biztonságos kommunikációs rendszerek, amelyek digitális processzorokból,

modulátorokból, antennákból, adókból, vevőkből, titkosító hardverekből és szoftverekből állnak a biztonsági
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algoritmusfeldolgozó eszközök számára, melyek a légi, műholdas, földi, és tengeri bázisú információ gyűjtéshez,

továbbításhoz és elemzéshez használhatók; nagy adatátviteli sebességű mikrohullámú kommunikációs adatátviteli

kapcsolat és számítógépes hardverek alkotta kommunikációs rendszerek; kommunikációs rendszerek, amelyek

telefonos és nagysebességű mikrohullámú rádió komponensekből, digitális processzorokból, számítógépes

hardverből, valamint algoritmusokat tartalmazó szoftverből állnak a biztonságos kommunikáció feldolgozására, a

kommunikáció és az információk vagy az adatok biztonságos továbbítására és/vagy fogadására; alrendszeri

képességekkel rendelkező fedélzeti műholdas berendezések, nevezetesen elektronikus modulok és áramköri

kártyák a digitális szilárdtest-rögzítéshez, a videó jelfeldolgozáshoz, kommunikációs jelfeldolgozáshoz és

fordításhoz; mikrohullámú eszközök, berendezések, termékek és komponensek, nevezetesen frekvencia-sugárzók,

frekvencia-konverterek, frekvencia-szintetizátorok, frekvencia modulátorok, frekvenciaszűrők,

frekvencia-erősítők, passzív alkatrészek, mechanikus kapcsolók, vezeték nélküli frekvencia-felügyeleti rendszer

és a kapcsolódó elektronikus áramköri kártyák alkatrészei és összetevői, melyek biztosítják a frekvencia

meghatározást, frekvencia karakterisztikát, frekvencia státuszt és frekvenciaszabályozást; mikrohullámú eszközök

jelfogadásának és továbbításának rögzítésére szolgáló rádiónavigációs berendezések, nevezetesen

mikróproceszorok, elektronikus képernyők, digitális adathordozó eszközök, rádióadók és rádióvevők, a

következő műveletek biztosítására: navigáció; jármű irányítás és -vezérlés, járműjelzések és figyelmeztetések,

adatok és telemetria adatok gyűjtése; megfigyelőberendezések és eszközök, nevezetesen ISR (hírszerző,

megfigyelő és felderítő) alrendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert használnak annak érdekében,

hogy biztosítsák mintavétel készítését az elektromágneses spektrumról egy előírt frekvenciasávban, majd

elemzéshez kinyerjék a rendelkezésre álló információs tartalmat és felhasználják azokat katonai és polgári légi

járművekben; elektronikus érzékelők, melyek valós időben biztosítják az elektronikus adatok és információk

gyűjtését, vagyis a külső elektromágneses spektrum érzékelését, majd az így kapott adatok átalakításával az

energiát digitálisan ábrázolhatóvá teszik; elektronikus adatok és információk feldolgozása, vagyis az energia

digitális ábrázolásának szűrése és az információ lefordítása vizuális vagy audio ábrázolássá; elektronikus adatok

és információk elemzése, nevezetesen a földrajzi adatok összehasonlítása, a változások észlelése és megjelenítése

a vizuális megerősítés érdekében; elektronikus adatok és információk tárolása, vagyis az adatok és információk

átmásolása digitális adattárolóra; elektronikus adatok és információk terjesztése, nevezetesen, elektronikus

csomagokon alapuló információ létrehozása, amely bármely kiválasztott adathordozón [adattovábbítón]

elküldhető más távoli helyekre; elektronikus számítógépes hardverek és szoftverek, melyek lehetővé teszik a

gyógyászati felvételek gyűjtését, nyomon követését, elemzését, tárolását és bemutatását; számítógépes hálózati

eszközök és berendezések, nevezetesen olyan hardverek, amelyek lehetővé teszik az analóg vagy digitális jelek

összekapcsolását a meglévő PSTN (nyilvános kapcsolt telefonhálózat) vagy a globális információs hálózattal, és

lehetőséget biztosítanak ugyanazon jelek mobil kommunikációs rendszerbe juttatására; telefonos számítógépes

hardver, amely lehetővé teszi egy vezeték nélküli úgynevezett utolsó mérföld létrehozását, nevezetesen vezeték

nélküli rádiós kapcsolatokat a központi forrás és a célállomás között, ahol a telefon- és adatrendszer fixen

rögzített helyszíni vagy mobil műveleti képességgel rendelkezik; olyan számítógépes hardverekből álló

kommunikációs terminálok, amelyek multimédiás kommunikációs jelek létrehozását és összekapcsolását

biztosítják, beleértve az analóg, hang-, adat- és videójeleket, valamint lehetővé teszik a jelek öszszekapcsolását

más kommunikációs terminálokkal, vagy más hálózati csomópontokkal; rádió- és televízióadást továbbító

rendszerek, amelyek adókat, monitorokat, jelkeverőket, audió- és videójel enkódereket és dekódereket valamint

szerkesztő berendezéseket tartalmaznak, azaz jelfeldolgozók; műholdas kommunikációhoz használatos adó- és

vevőkészülékek; számítógéppel működtetett hálózati rendszerek, melyek számítógépes hardvert és szoftvert

tartalmaznak a hálózatba kötött számítógépek közötti adatátvitelhez, valamint a számítógépek kezelésére és az

említett hálózaton történő adattovábbításra; számítógépekből és szoftverekből álló számítógépes információs

rendszerek az adatok feldolgozására, szövegszerkesztésre és az adatok megjelenítésére; digitális térképeket,

száloptikai és vezetékes adat-buszokat, memóriaeszközöket, az időjárási, taktikai, stratégiai és biztonsági adatok

feldolgozását és lekérdezését biztosító megjelenítő műszereket, pilótafülke vezérlőket és adatkijelzőket tartalmazó

avionikai rendszerek; fázisos antennasor; adatfeldolgozókat és kijelzőket tartalmazó globális helymeghatározó
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berendezés; számítógépes hardvereket és szoftvereket tartalmazó légiforgalmi irányító és kommunikációs

rendszerek, a légiforgalmi információk megjelenítéséhez, szállításához, továbbításához, vezérléséhez,

kapcsolásához, útválasztásához és fogadásához; számítógépek és számítógépes szoftverek a képek

átkonvertálására, valamint adatok elemzésére, megjelenítésére és nyomtatására a két- és háromdimenziós

kép-kinyerés, manipuláció, megjelenítés és a földrajzi nyilvántartás területén; számítógépes hardvert és

számítógépes szoftvert, valamint titkosított adatbázisokat tartalmazó biztonságos számítógépes rendszerek,

melyek mindegyike a számítógépes hálózat biztonsági és hozzáférés vezérléséhez, valamint az abban foglalt

információknak, vagyis a légi forgalom nyomon követése és a titkosított üzenetek pilótákhoz történő

továbbítására használatos; adatbázis-kezelés, fájltovábbítás, számítógépek és adatbázisok összekapcsolása egy

hálózatba és adatátviteli menedzsment; számítógépeket és szoftvert tartalmazó repülőgép menedzsmentrendszer

adatbázis-kezeléshez, valamint a légi járművek és repülőgépek üzemeltetési információinak cseréjéhez; televíziós

jelfeldolgozó processzorok, nevezetesen, elektronikus kijelző panelek a jelek megjelenítéséhez, jelkiértékelő

terminálok melyek elsősorban egyedi jelanalizáló hardverből, integrált kijelzőkből és szoftveres analizátorokból

állnak, melyek ipari szabványú számítógépeken és monitorokon futnak az analóg és digitális jelek minőségének

kiértékelése érdekében, médiaelemző szerverek a digitális médiatartalom minőségének ellenőrzése céljából,

jel-interfész modulok, kézi jelanalizátorok, optikai jelanalizátorok,a sugárzott jelek megfigyelésére szolgáló teszt

áramkörök és videófigyelő eszközök, nevezetesen szoftver alapú videófigyelő eszközök, vagyis a médiatartalom

hangerejének folyamatos ellenőrzését és naplózását biztosító számítógépes szoftver; időzítő referencia

generátorok, nevezetesen idő referencia jelgenerátorok a műsorszóró rendszer időzítő- és tesztjel generálásához;

hardver és számítógépes szoftver televíziós produkciókhoz, utómunkákhoz és közvetítésekhez, nevezetesen

demodulátorok, digitális tartalomszolgáltató rendszerek, úgy mint dinamikus elektronikus kijelzők és

számítógépes hálózati szerverek, valamint a dinamikus elektronikus kijelzők, elosztó erősítők, audió/videó

szerkesztők kezeléséhez és vezérléséhez használt számítógépes szoftver, nevezetesen, számítógépes

munkaállomások melyek hang- és videóanyag szerkesztésére alkalmas számítógépes szoftverekkel vannak

ellátva, számítógépes hardver és számítógépes szoftver amelyek csomagban értékesítve karakterek és grafikák,

számítógépes szoftver vizuális effektek előállításához, számítógépes hardverek és számítógépes szoftverek

melyek csomagban értékesítve márkajelzések létrehozásához és élőadásba történő beillesztéséhez, vészhelyzeti

riasztó modulok, nevezetesen, számítógépes elektronikus modulok és kapcsolódó számítógépes szoftverek a

nyilvános vészhelyzeti üzenetek közvetítésének megvalósításához, száloptikai jelátvitel, elektronikus

vezérlőpultok audió- és videójelek vezérléséhez, audió- és videójel kompresszorok valamint audió- és videójel

dekompresszorok, multiplexerek és demultiplexerek, multiviewer-ek, számítógépes hálózat-monitoring és

vezérlőszoftver alkalmazások, elektronikus hálózati vezérlőpanelek, audió-, videó- és adat vevők illetve

dekóderek, elektronikus útválasztó kapcsolók audió- és videójelekhez, videószerverek, videós számítógépes

hálózatok, NTP időzítő modulok melyek elsősorban számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak

az NTP időzítés végrehajtásához, órajel időzítők, jelátviteli modulok, audió/videó szinkronizáló és

időzítés-kezelők melyek elsősorban nagy pontosságú órajel-generátor áramkörökből állnak a hang, és a videó

szinkronizálásához, sugárzott jel hitelesítők, számítógépes szoftver időkód-jelzők létrehozására és

megjelenítésére, fel/le irányú jelfrekvencia-átalakítók, jelformátum kereszt-konverterek melyek mind a

média-mind a szórakoztatóiparban használhatóak; műsorközvetítő műveleti szoftver reklámozási, értékesítési,

forgalommal kapcsolatos és számlázási, automatizálási, digitális eszközkezelési, programozási és jogkezelési

feladatok ellátására, nevezetesen számítógépes szoftverek vásárlási, értékesítési, ütemezési, kutatási,

készletgazdálkodási, gyártás követési és számviteli folyamatainak kezelésére, felügyeletére és automatizálására

reklámozáshoz, illetve általános tartalmak a média és szórakoztatóipar számára; számítógépes szoftver a televízió

és rádiójelek kapcsolására szolgáló rendszerek vezérlésére és felügyeletére; számítógépes szoftver a digitális

média anyagok létrehozásának, mozgatásának, elhelyezésének, archiválásának, visszakeresésének és

használatának kezelésére, felügyeletére és automatizálására; számítógépes szoftverek, nevezetesen az üzleti

folyamatok kezelésére és üzenetküldő szoftverek az emberi és automatizált munkafolyamatok, illetve

multirendszer-kommunikáció kezelésére és ellenőrzésére a média- és szórakoztatóiparban; hálózati menedzsment
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központok, melyek elsősorban mobil és hordozható rádiókból állnak, valamint elektromos

bázisállomás-vezérlőket, elektromos kommunikációs vezérlőket és elektromos hálózati vezérlőket tartalmaznak;

mobil és nem mobil kétirányú kommunikációs rádiók; hordozható kétirányú kommunikációs rádiók;

számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a hozzájuk tartozó számítógépes szoftverekből álló rádiós

hálózati átjárók hang- és adatkommunikációhoz; internet-protokoll alapú hálózatok, amelyek számítógépes

hardvereket és számítógépes szoftvereket tartalmaznak interoperábilis kommunikációhoz; távközlési

berendezések, nevezetesen, hordozható kommunikációs rádiókból álló, közszolgálati és ipari alkalmazásokra

szolgáló rádió-kommunikációs rendszerek, elektromos bázisállomás-vezérlők, elektromos kommunikációs

vezérlők és áramköri kapcsolók; vezérlőberendezés a kétirányú mobil és kétirányú vezetékes rádiókhoz,

nevezetesen, bázisállomás-berendezések a vezetékes és mobilhálózatokhoz illetve kommunikációhoz, cella

állomások melyek elsősorban elektronikus hardverből, számítógépes szoftverből, antennából és bázisállomásból,

továbbá vezérlőállomások, melyek elsősorban rádiókból, rádiós hardverekből és kapcsolódó számítógépes

szoftverekből állnak, asztali vezérlő állomások, melyek elsősorban rádiókból, rádiókészülékekből és kapcsolódó

számítógépes szoftverekből, diszpécser és konzol hardverekből állnak, nevezetesen diszpécser-konzol és szoftver

a vészhelyzeti és nem vészhelyzeti kommunikáció végrehajtásához, valamint a biztonsági személyzet és

eszközeik irányításához és ellenőrzéséhez, számítógéphardver és szoftver a kommunikációs rádiók és

bázisállomások kezelésére, valamint hálózat-felügyeleti számítógép hardver és szoftver, a kommunikációs rádiók

és bázisállomások ellenőrzésére; rádiós adatátviteli rendszerek, melyek elsősorban mobil kommunikációs

rádiókból állnak és ezen felül tartalmaznak még nem-mobil kommunikációs rádiókat, hordozható kommunikációs

rádiókat, bázisállomás-vezérlőket, kommunikációs vezérlőket és hálózati vezérlőket is; kommunikációs rádiós

hálózati átjárók, melyek elsősorban számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és a kapcsolódó számítógépes

szoftverből állnak, a hálózatok közötti átjárhatóság biztosítására; a műholdas kommunikációhoz használt, űrbe

telepíthető reflektorok; távoli érzékelőktől származó, tengerszint feletti magassági adatpontfelhők adattá

alakítására alkalmas számítógépek és számítógépes szoftverek az adatok elemzése, megjelenítése és nyomtatása,

illetve háromdimenziós jellemzők kinyerése, manipulálása, megjelenítése, és földrajzi nyilvántartása területén;

számítógépek és számítógépes szoftver térinformatikai képek, a képekből származó termékek és más hírszerzői

termékek menedzselésére, katalogizálására és visszakeresésére az adatkatalógusok szinkronizálása révén,

különböző tárolási helyeken; számítógépek és számítógépes szoftverek a hírszerzés mozgóképes anyagainak

kezelésére, feldolgozására, kiaknázására és terjesztésére; számítógépek és számítógépes szoftver a repülési

útvonaltervezés prezentációinak kezelésére, feldolgozására, kihasználására és terjesztésére a közforgalmi pilóták

és légiforgalmi irányítók számára; hálózati kommunikációs rádiók; fedélzeti kommunikációs terminálok, melyek

elsősorban antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converter, down converter

erősítőkből és felhasználói interfészekből állnak; földi kommunikációs terminálok, melyek elsősorban

antennákból, tartóoszlopokból, pozicionálókból, modemekből, up converter, down converter, erősítőkből és

felhasználói interfészekből állnak; számítógépes információs rendszerek, amelyek főleg számítógépekből és

számítógépes szoftverekből állnak az adatok feldolgozására, szövegszerkesztésre, és az adatok megjelenítésére a

népszámlálási információs rendszerek, az egészségügyi információs rendszerek, az intelligens

villamosenergia-elosztó rendszerek, az időjárásjelentő és időjáráselőrejelző rendszerek, valamint a

környezetvédelmi jelentő és előrejelző rendszerek területén; repüléstechnikai berendezések, nevezetesen videójel

kompresszorok és dekompresszorok, tápegységek, speciálisan az elektronikus készülékek felszereléséhez és

összekapcsolásához kialakított rögzítőállványok, légi jelfeldolgozók a hálózatok együttműködéséhez és a

célzáshoz, biztonságos hálózati kapcsolók, számítógépes szoftverek hálózati protokollok által az elektronikus

üzenetek és adatok cseréjének megkönnyítésére, rádiófrekvenciás (RF) adatkapcsolatok fegyverekhez, UHF/VHF

vezeték nélküli adatkapcsolatok, fázisvezérelt antennarács, nevezetesen beamformer elektronika, mely főként

teljesítményerősítőkből áll, továbbá tartalmaz még alacsony zajszintű erősítőket, fázisváltókat, késleltető

egységeket, adó- és vételi kapcsolókat, elosztósorokat, sorösszekötőket, frekvencia upconverter, frekvencia

down-converter, sorvezérlőket és tápegységeket valamint vezérlőberendezéseket, úgymint antennavezérlő

egységek, helyzet- és irányjelző egységek, adó/vevő vezérlőegységek, antenna pozícióvezérlők és frekvencia
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sávválasztó kapcsolók; légiforgalmi irányító kommunikációs rendszerek, melyek számítógépes hardverből és

számítógépes szoftverből állnak az időjárási adatok megjelenítésére, továbbítására, vezérlésére, kapcsolására,

útválasztására és fogadására; kétirányú rádiók a hang, adat, kép és videó-kommunikációhoz katonai és egyéb

kormányzati szervek számára; kétirányú kommunikációs rádiók, úgymint a több frekvenciasávon működő hang-

és adatkommunikációs rádiók, melyek lehetővé teszik a biztonsági személyzet és a készenléti egységek, mint

például a bűnüldöző szervek, a mentők, a tűzoltók és a katonai személyzet kölcsönös kommunikációját egymás

között még akkor is, ha a saját, már meglévő kommunikációs infrastruktúrájuk egyébként inkompatibilis lenne

egymással; trönkölt rádiós kommunikációs rendszerek a közszolgálati és ipari alkalmazásokhoz, úgymint cellás

bázisállomások és mobil rádió bázisállomások a kétirányú mobil és vezetékes rádiókhoz; hangszórók mobil

kétirányú kommunikációs rádiókhoz; hangszórók nem mobil kétirányú kommunikációs rádiókhoz; akkumulátor

töltők kétirányú kommunikációs rádiókhoz; internet protokoll alapú kommunikációs hálózatok, melyek

elsősorban számítógépes hardverből és számítógépes szoftverből állnak az interoperábilis kommunikáció

megvalósítására; kriptográfiai modulok, nevezetesen elektronikus modulok beágyazott firmware-el, adat

titkosítási célokra; integrált áramkörök, nevezetesen titkosító eszközök; rádiófrekvenciás vezeték nélküli

kommunikációs adapterek, azaz hálózati interfész kártyák; rádiófrekvenciás vezeték nélküli hálózati

interfészkártyák működtetésére szolgáló szoftver; kommunikációs szoftver a rádiófrekvenciás vezeték nélküli

hálózati interfész kártyák helyi kommunikációs hálózathoz való csatlakoztatására; rádiós hálózati átjárók, melyek

elsősorban számítógépekből, számítógépes kapcsolókból és számítógépes szoftverekből állnak a hang- és

adatkommunikáció területén; számítógépes szoftverek a légiforgalmi irányítás területén, nevezetesen a

légiforgalmi irányító rendszerek teljesítményének ellenőrzésére szolgáló számítógépes szoftverek felügyeletére,

karbantartására, kezelésére, hibakeresésére és konfigurálására, helymeghatározására, szoftverfrissítések és új

verziók feltöltésére, hozzáférés-kontrollra, felhasználó definíció meghatározására, áramkör kijelölésre,

 hardverszerkesztésre, helyreállításra és diagnosztikai jelentésekre.

 16    Jegyzettömbök, öntapadós jegyzettömbök, tollak, golyóstollak, kiemelő tollak, noteszek, spirálkötésű

 noteszek, papír noteszek, bőr jegyzettömb borítók, jegyzettömb, papír kapcsok, könyvjelzők.

 18    Tote táskák; iskolatáskák; futártáskák; sporttáskák; cipzáras zsebbel ellátott, húzózsinóros hátizsákok; bőr

 kulcstartó.

  25    Férfi és női ruházat, úgymint ingek, galléros ingek, pólók, kabátok, széldzsekik és vízálló kabátok.

 35    Logisztikai menedzsment tanácsadás és konzultáció a távközlés területén; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére, a távközlési rendszerek és hálózatok üzemeltetéséhez; üzleti konzultáció és

segítségnyújtás mások részére a távközlési hálózatok kezelése terén, nevezetesen a távközlési hálózatok és

 kommunikációs összeköttetések üzemeltetésével és kezelésével kapcsolatban.

  36    Kereskedelmi ingatlanügynök szolgáltatások.

 37    Műszaki konzultáció a helyhez kötött földi-bázisú létesítmények építésének [építészet] területén; műszaki

tanácsadás és segítségnyújtás a tengeralattjárók és hajók építésének, javításának és karbantartásának területén;

műszaki konzultáció a mobil és helyhez kötött földfelszíni létesítmények, műholdak és kapcsolódó információs

rendszerek, nevezetesen az információbiztonság, a kommunikáció, a mikrohullámú termékek, a telemetria

valamint a műszereszközök telepítésével, javításával és karbantartásával kapcsolatban; technikai konzultáció és

segítségnyújtás a számítógépes hardverek és rendszerek telepítésével kapcsolatos területeken; az

információ-technológiai és kommunikációs infrastruktúra korszerűsítésével kapcsolatos szolgáltatások,

nevezetesen informatikai és kommunikációs rendszerek számítógépes hardvereinek frissítése; távközlési

rendszerek karbantartói szolgáltatásai, nevezetesen rádió, televízió és digitális kommunikációs berendezések

 karbantartása mások számára.

 38    Műszaki konzultáció a műholdas kommunikáció és a kommunikációhoz kapcsolódó info-kommunikációs

rendszerek, nevezetesen a műholdas átvitel útján történő kommunikáció, a mikrohullámú termékek, a telemetria

és műszerezés területén; konzultáció és technikai segítségnyújtás a biztonságos kommunikáció és a telemetria

 területén.

 42    Műszaki tanácsadás és segítségnyújtás az avionika területén; információs technológiákkal kapcsolatos
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konzultáció a hajók és tengeralattjárók, a mobil illetve helyhez kötött földi-bázisú létesítmények, a műholdak és a

kapcsolódó információs rendszerek, nevezetesen az információbiztonság, a kommunikáció, a mikrohullámú

termékek, a telemetria és a műszerhasználat területén; számítógépes rendszerek tervezése szoftver-integrációhoz,

karbantartáshoz és felhasználói információs szolgáltatásokhoz, a működtetést biztosító rendszerek

szoftveres-integrációjához, karbantartási és tervezési folyamatokat támogató szolgáltatásokhoz és létesítésükhöz,

valamint felügyeleti támogatási szolgáltatások a műholdas ellenőrző hálózatok, a valós idejű védelmi

kommunikációs rendszerek és a valós idejű védelmi hírszerző rendszerek számára; számítógépes rendszerek

tervezése a műhold fellövések, a telepített kommunikációs rendszerek és a telepített hírszerző rendszerek mérnöki

támogatására; konzultáció és technikai segítségnyújtás a számítógépes hardver és szoftver termékek

testreszabásával kapcsolatban; kommunikációs adatátviteli menedzsment szolgáltatás mások vezeték nélküli

hálózatainak kiépítésére és menedzselésére; műszaki segítségnyújtás és támogatás, azaz hibakeresés a

számítógépes hardver- és szoftverproblémák diagnosztizálásának és tesztelésének formájában; olyan interaktív

weboldal biztosítása, mely lehetővé teszi a felhasználók számára a stratégiai és taktikai jelfelderítési információs

jelentésekhez való hozzáférést, azok elérését, ellenőrzését és létrehozását; információ-technológiai és

kommunikációs infrastruktúra-migrációs szolgáltatások; információ-technológia és kommunikációs infrastruktúra

telepítési szolgáltatások; műszaki támogatás nyújtása, vagyis az adatközpontok, a szerverek és

adatbázis-alkalmazások migrációja; adatmigrációs szolgáltatások; biztonságos informatikai (IT) alapú

szolgáltatások menedzselése mások számára, nevezetesen, informatikai szoftver alkalmazások menedzselése,

vállalati szolgáltatások menedzselése, úgymint szoftver alkalmazások menedzselése, információbiztosítás

menedzsment, nevezetesen a hálózathoz, az adatokhoz és az információhoz való hozzáférés korlátozása, illetve a

jogosulatlan adatok és programok szkennelésének és fájlokból történő eltávolításának kezelése, továbbá a

hálózatok és kiberbiztonsági folyamatok kezelése, nevezetesen a számítógépes biztonsággal kapcsolatos

számítógépes szoftverek karbantartása és a számítógépes kockázatok megelőzése; számítógépes hardver és

szoftvertanácsadás; műszaki tanácsadás a távközlési technológia területén; műszaki tanácsadás az informatika

területén (IT); számítógépes szoftverek, informatikai(IT) integrációs szolgáltatások frissítése és karbantartása;

technikai támogatás, nevezetesen a hálózati rendszerek felügyelete; távoli számítógépes hálózat műszaki

felügyelete és a kapcsolódó szoftver-karbantartási szolgáltatások; számítógépes szolgáltatások, nevezetesen

mások informatikai (IT) rendszereinek távfelügyelete; informatikai rendszerek (IT) tervezése, kivitelezése és

üzemeltetése; számítógépes hardver- és szoftvertervezés; számítógépes hálózat tervezése mások számára;

információ biztosítási szolgáltatások az információs rendszerek és mások kritikus üzleti adatainak titkosságának,

integritásának és használhatóságának megőrzésére, nevezetesen biztonságos kommunikációs rendszerek és

információs hálózatok tervezése, telepítése és működtetése mások információs rendszereinek és kritikus üzleti

adataik titkosságának, integritásának és használhatóságának megőrzése érdekében; távközlési rendszerek

tervezési szolgáltatásai, nevezetesen rádió-, televízió- és digitális kommunikációs berendezések tervezése mások

számára, számítógépes rendszerek és hálózatok tervezése és integrálása mások számára, nevezetesen

 telefonrendszerek, kommunikációs rendszerek, valamint kijelző rendszerek tervezése és integrálása.

 45    Konzultáció és technikai segítségnyújtás az információ-biztonsági és hírszerzésbiztonsági szolgáltatások

területén, a biztonságos és nem biztonságos hang-, adat- és videókommunikációhoz, felhasználói

 engedélyezéshez, azonosításhoz és üzenet titkosításához.

 ( 210 ) M 19 01190

 ( 220 ) 2019.04.09.

 ( 731 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PRÁNANADI SZERETETMEDITÁCIÓ

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

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

dalírás, egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz), elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus
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könyvek és folyóiratok on-line publikálása, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

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

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások, klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

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

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

elektronikus publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, óvodák, pályaválasztási

tanácsadás, partik tervezése (szórakoztatás), szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, szakmai

átképzés, személyes oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

szolgáltatások, táboroztatás, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás), videórögzítés,

 zenei produkciók, zeneszerzés.

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

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

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

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

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

otthonok lábadozók utókezelésére, pszichológus (szolgáltatások), szanatóriumi, idősotthoni szolgáltatások,

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

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

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

 szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 210 ) M 19 01222

 ( 220 ) 2019.04.11.

 ( 731 )  Tihanyi Levendula Kft., Tihany (HU)

 ( 740 )  Liber Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és

egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító és illatosító készítmények; testápolási cikkek; szájhigiénés

készítmények; testápolási és szépségápolási készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények; parfümök

 és illatanyagok; eau de toilette; szappanok és gélek.

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; szövetek;

törölközők; asztalterítők, nem papírból; kézimunka anyagok [gobelin anyag, keresztszemes anyag];

 sminkeltávolító kendők; textil falidíszek; textilszalvéták; úti takarók; plédek; zsebkendők textilanyagokból.

 30    Fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; szirupok és melasz; sütemények, cukrászsütemények, torták és

 kekszek (aprósütemények); mártások; jég [fagyott víz].

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; üzleti

 információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 210 ) M 19 01252

 ( 220 ) 2019.04.14.

 ( 731 )  Lőrincz Attila, Mályi (HU)
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( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; ajándék nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve

szolgáltatások beszerzése más cégeknek; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]: honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek es

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezést 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 lobbizás szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezes; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kommunikáció átírása [irodai funkciók); konzultáció

személyzeti kérdésekben; 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; nyilvántartásokban tarolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; 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; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok

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

forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása;

szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés, adatkezelés:

szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; 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 menedzsment

előadóművészek részére; 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.
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 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése es lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; dalírás;

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

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

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

kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fordítás es tolmácsolás; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítésé; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek

kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

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

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

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

filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján, nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás

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

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri

szolgáltatások; showműsorok készítése; stúdiószolgáltatások: számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

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

tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés;

videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások

eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók;

 zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

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

nem fizikai átalakítás; beltéri dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); csomagolástervezés;

divattervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; felhőalapú számítástechnika;

fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás, internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett szolgáltatók

az információs technológia területen; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; népszerűsítési anyagok grafikus

tervezése; névjegykártyák tervezése; platform mint-szolgáltatás (PAAS); stildíszítés [ipari formatervezés];

szakszövegek írásai, számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos

információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes adathelyreállítás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok

másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése

érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek

távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes

szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting,

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

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

technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási

 szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.
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 ( 210 ) M 19 01369

 ( 220 ) 2019.04.26.

 ( 731 )  Verebélyi Janos, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények italokhoz.

 ( 210 ) M 19 01451

 ( 220 ) 2019.05.03.

 ( 731 )  Trunk Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció.

 41    Online szórakoztatás; szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes

adatbázisból vagy az internetről; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; multimédiás

szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01452

 ( 220 ) 2019.05.03.

 ( 731 )  Tető-Plusz Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

szolgáltatások; üzleti elemzési, kutatás és információs szolgáltatások; reklámozás; kereskedelmi ügyletek;

 kereskedelmi adminisztráció.

 38    Adatátviteli és adatfogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül; audiovizuális

kommunikációs szolgáltatások; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; digitális

kommunikációs szolgáltatások; elektronikus adatkommunikáció; elektronikus kommunikációs szolgáltatások;

 hozzáférés biztosítása tartalmakhoz, weboldalakhoz és portálokhoz.

  41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások.
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 ( 210 ) M 19 01456

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  Pizza Tappancs Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Pizzériák, éttermek; éttermi szolgáltatások; ételkészítés, -árusítás, -elvitel, házhoz szállítás.

 ( 210 ) M 19 01457

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  Erdélyi Ferenc, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Személyzeti management; menedzsment tanácsadás; menedzser szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás,

menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; ruházati cikkek

kis- és nagykereskedelme; ruházati kiegészítők kis- és nagykereskedelme; kulcstartók kis- és nagykereskedelme;

táskák kis- és nagykereskedelme; csuklópántok kis- és nagykereskedelme; karkötők, karperecek kis- és

 nagykereskedelme; sporttáskák, tornazsákok kis- és nagykereskedelme.

 41    Szórakoztató célú rendezvények szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztató és

kulturális rendezvények szervezése; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges

 rendezvényekre.

 ( 210 ) M 19 01458

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  Pacziga István Tibor, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   32    Palackozott víz; ásványvizek; PI víz.

 35    Palackozott vizek kis- és nagykereskedelme; ásványvizek kis- és nagykereskedelme; PI víz kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 01463

 ( 220 ) 2019.05.03.

 ( 731 )  Horváth Gábor, Kiskunhalas (HU)

 Spisák Judit, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 ) ROLLIN' BAKERY

 ( 511 )   30    Lisztek; paleo lisztek; mártások; kenyér; péksütemények; tészták; cukrászsütemények; csokoládé.

 ( 210 ) M 19 01465

 ( 220 ) 2019.05.07.

 ( 731 )  Chen Mengxin, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Ji Haiou, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Fehérnemű, alsónemű.

 ( 210 ) M 19 01525

 ( 220 ) 2019.05.09.

 ( 731 )  MEGLEP-NET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Egészség Market

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; jég [fagyott

 víz].

 ( 210 ) M 19 01552

 ( 220 ) 2019.05.14.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Livee

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

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

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

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

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  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.

  45    Lakásfelügyelet, házfelügyelet; fizikai biztonsági tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 01558

 ( 220 ) 2019.05.14.

 ( 731 )  SOLIN Group Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  37    Építés, infrastruktúra építés, lakó-ingatlan építés, házak építése, épületek építése, építési szolgáltatások,

 építési menedzsment; épületek építésével, javításával, karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 01629

 ( 220 ) 2019.05.22.

 ( 731 )  Lugonja Maríja, Budapest (HU)

 Puskás Tibor Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tojások; tojássárgája; tojásfehérje; tojáspor.

 35    Tojások és tojás felhasználásával készülő élelmiszerek, cukrászati és édesipari termékek kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása és annak nagy- és kiskereskedelme; tojások és tojás felhasználásával készülő termékek

internetes kereskedelme; tojás és tojás felhasználásával készülő termékek termékbemutatói és kiállítás szervezése

 és lebonyolítása; reklám- és marketingtevékenységek.

 ( 210 ) M 19 01644

 ( 220 ) 2019.05.22.

 ( 731 )  Irk Attila 90%, Törökbálint (HU)

 Polonkay Roland 10%, Törökbálint (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek

 és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, mártások.

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

tartalmú alkoholos italok (sörök kivételével); aromás italok; ízesítők alkoholos italokhoz (sörök kivételével);

alkoholos eszenciák, alkoholos kivonatok; aperitifek; égetett szeszesitalok, koktélok, emésztést segítő italok;

 tömény italok és likőrök.

 ( 210 ) M 19 01729

 ( 220 ) 2019.05.29.

 ( 731 )  Sas Krisztián, Jászberény (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  28    Akváriumi halászhálók; álcaernyők [sportcikkek]; álcahálók vadászathoz; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csalidobók; elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő

horgászcsalik tárolására kialakított táskák; etetőanyagok horgászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek;

felfújható horgász úszószékek; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halászati csalik [szintetikus]; halhorgok;

horgász előkék; horgász horgok; horgász nehezékek; horgászathoz használt akusztikus jelzőberendezések;

horgászathoz használt kapásriasztók; horgászathoz kialakított táskák; horgászbot-nyelek; horgászbot rudak;

horgászbot tartó állványok; horgászbot tartók; horgászbotok; horgászbottartók; horgászcsali-dobozok [horgászati

cikkek]; horgászcsalik; horgászelőkék; horgászfelszerelés; horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok;

horgászfelszerelések; horgászhálók [sporthorgász]; horgászhevederek; horgászorsó tartók; horgászorsók;

horgásztáskák; horgászvillantók; horgászzsinór-toldalékok; horgászzsinórok, horgászdamilok; horgok

horgászathoz; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; illatosított csalik vadászathoz vagy

halászathoz; kapásérzékelők; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; kapásjelzők

lékhorgászathoz; katapultos csalitasakok; lepkehálók; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csali; mesterséges

csali horgászathoz; mesterséges csalik horgászathoz, halászathoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges

etetőanyag [horgászat]; műlegyek horgászathoz; műlegyes dobozok horgászathoz [horgászati cikkek]; parti

horgászbot-támaszok; páternoszteres szerelékek [horgászfelszerelések]; távdobók műlegyes horgászathoz; úszók

 horgászathoz/halászathoz; úszók [horgászfelszerelés].

 ( 210 ) M 19 01763

 ( 220 ) 2019.06.03.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt László, Budapest

 ( 541 ) Karakuchi, kóstolva érthető

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 19 01764

 ( 220 ) 2019.06.03.

 ( 731 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszky Zsolt László, Budapest

 ( 541 ) Karakuchi, kóstolva megérted

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 19 01796

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  Real Nature Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más
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gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 ( 210 ) M 19 01802

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  BRH Épületgépészeti Kft., Jászberény (HU)

 ( 740 )  Dr. Baran Alexandra, Jászberény

 ( 541 ) BRH Sanitär-Amaturen

 ( 511 ) 7    Nyomásszabályozók [géprészek]; centrifugál szivattyúk; elektromos szivattyúk; elektromos szivattyúk

tavakhoz; elektromos szivattyúk úszómedencékhez; elektromos kerti szivattyúk; elszívó szivattyúk; fenékvíz

szivattyúk; elmeríthető elektromos szivattyúk; folyadékszivattyúk; folyadék szivattyúzó berendezések;

fürdőkádakhoz való elektromos vízszivattyúk; fordulatszám-szabályozott szivattyúk; hidromasszázs kádakhoz

való elektromos vízszivattyúk; keringető szivattyúk; membránszivattyúk; motoros vízszivattyúk;

merülőszivattyúk; nyomásfokozók [gépek]; nagynyomású szivattyúk; nyomásnövelők folyadékokhoz;

 nyomószivattyúk; önfelszívó centrifugál szivattyúk; szivattyúk; többfázisú csavarszivattyúk.

 11    Axiális ventilátorok; automatikus csapok; csapok; csapok, csaptelepek; csapok csőfektetéshez; csapok

csővezetékekhez; csapok, kifolyócsapok; csapok szaniter berendezésekhez; csapok [vízcsapok]; csapok

[vízcsapok] csövekhez; csapok vízellátó berendezésekhez; csapok vízszolgáltatáshoz; csapok vízvezetékekhez;

egykaros csapok mosogatókhoz; érintés nélküli csapok; fürdőszobai csapok; mosdócsaptelepek [csapok];

szelepek [csapok], mint szaniter berendezések részei; vízáramlás-szabályozó csapok; vízáramlást szabályozó

 csapok; vízcsapok, csapok; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra.

 ( 210 ) M 19 01807

 ( 220 ) 2019.06.04.

 ( 731 )  Pelle Grande Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) ALIBÚTOR

 ( 511 )   20    Bútorok.

 ( 210 ) M 19 01885

 ( 220 ) 2019.06.16.

 ( 731 )  Bodor Ferenc, Akasztó (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Elektromos hűtőgépek, hűtőszekrények; vitrines hűtőszekrények; vitrines hűtők; légkondicionáló panelek

hűtőhelyiségekhez, hűtőkamrákhoz; kombinált hűtő- és fagyasztógépek; kereskedelmi hűtőegységek; italok

tárolására szolgáló hűtött szekrények; italok bemutatására szolgáló hűtött szekrények; ipari hűtőberendezések;

hűtött tisztított vizet adagoló berendezések; hűtött szállítótartályok, konténerek; hűtött italok adagolására szolgáló

berendezések; hűtött italadagoló (nem árusító) egységek; hűtött italadagoló egységek; hűtött italadagoló egységek

(nem árusításra); hűtőrendszerek korcsolyapályákhoz; hűtőkészülékek és berendezések; hűtőkészülékek;

hűtőkamrák, hűtőraktárak; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák; hűtőgépek és hűtőberendezések; hűtőgépek;

hűtőberendezések/hűtőgépek; hűtőberendezések folyadékokhoz; hűtőberendezések és -felszerelések;

hűtőberendezések; hűtőberendezés; hűtő-fagyasztók; hűtő és fagyasztó berendezések; háztartási hűtőgépek,

hűtőszekrények; fűtő, hűtő, szellőztető, légkondicionáló és tisztítóberendezések (szobai); evaporatív hűtőtornyok

 (párahűtés); elektromos hűtők, hűtőszekrények (háztartási célokra).

 ( 210 ) M 19 01915

 ( 220 ) 2019.06.18.
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 ( 731 )  Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Csodalámpa GyógyBűvészet

 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; egészségügyi képzés.

  44    Egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; foglalkozás terápia és rehabilitáció.

 ( 210 ) M 19 01916

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Project Magic Hungary

 ( 511 )   41    Terápiás kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; egészségügyi képzés.

  44    Egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; foglalkozás terápia és rehabilitáció.

 ( 210 ) M 19 01949

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok.

 41    Oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése;

 tananyagfejlesztés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok

konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; dokumentumok digitalizálása; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete

internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági

mentés; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és

programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése/bérbeadása,

szoftver frissítése; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

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

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting, szerver

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

szolgáltatás [SAAS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs

technológiai tanácsadás; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes

 oldalakhoz.

 ( 210 ) M 19 01952
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 ( 220 ) 2019.06.19.

 ( 731 )  Dr. Fónyad Orsolya, Budapest (HU)

 ( 740 )  M. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 01961

 ( 220 ) 2019.06.19.

 ( 731 )  Finna-Med Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 és állatok részére.

 ( 210 ) M 19 01962

 ( 220 ) 2019.06.19.

 ( 731 )  Hudák Péter, Gödöllő (HU)

 Petrasovits Zoltan, Szolnok (HU)

 ( 541 ) RAO

 ( 511 )  20    Bútorelemek; bútoregységek; bútorok; bútorlábak; bútorkarfák; bútorlábak (nem fémből); bútorhuzatok

(formára igazított -); bútorgörgők; bútorfiókok; bútorelemek [készletben árusított] bútorok összeszerelésére;

bútorelemek írott anyagok, könyvek bemutatására; bútorelemek írószerek és papíráruk bemutatására; bútorok

beépített ággyal; bútorok beltéri akváriumokhoz; bútorok beltéri terráriumokhoz; bútorok előadótermekbe;

bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok étkezdékbe; bútorok (felfújható); bútorok ipari használatra; bútorok

irattárolási célokra; bútorok kedvtelésből tartott állatok számára; bútorok lakásokba, irodákba és kertekbe;

bútorok lakóautókhoz; bútorok lakókocsikhoz; bútorok mosdókba; bútorok mozgáskorlátozottak részére; bútorok

öltözőkhöz; bútorok számítógépekhez; bútorok szaunákhoz; bútorok tároláshoz; bútorok télikertekbe; bútorok

termékek bemutatására; bútorok testi fogyatékossággal, csökkent mozgásképességgel élők, valamint rokkantak

számára; bútorok viváriumokhoz; bútorpanelek, bútorlapok; bútorpolcok; bútorrészek; bútorszerelvények, nem

fémből; bútorszerelvények [nem fémből készült -]; bútortartók (nem fémből); bútorvázak; bútorzárak (nem

fémből); dönthető támlájú fotelek, szófák [bútorok]; egybeépített helytakarékos bútorok; egymásba rakható

 bútorok; egyszárnyú paravánok, spanyolfalak [bútorok].

 35    Harmadik fél formatervezési mintáinak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül;

harmadik fél alkotásainak népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik fél weboldalakból

álló címtárainak biztosítása üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; harmadik fél zenéjének népszerűsítése online

weboldal-portfólió biztosításával; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes

weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon

keresztül; online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő

összehozása céljából; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; termékek és szolgáltatások

reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

weboldalak reklámozása; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt

reklámok összeállítása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;
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weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon

 található hirdetési helyek bérbeadása.

 ( 210 ) M 19 01963

 ( 220 ) 2019.06.19.

 ( 731 )  Kisznyér és Társa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Verlon

 ( 511 )  35    Lábbelikkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos bolti

kiskereskedelmi szolgáltatások; katalóguson keresztül nyújtott lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; telefonon keresztül nyújtott lábbelikkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bőr-, és

cipőtisztító és fényesítő készítményekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; bőr-, és cipőtisztító

és fényesítő készítményekkel kapcsolatos bolti kiskereskedelmi szolgáltatások; katalóguson keresztül nyújtott

bőr-, és cipőtisztító és fényesítő készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; telefonon keresztül

nyújtott bőr-, és cipőtisztító és fényesítő készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

cipőkellékekkel, cipőmerevítőkkel és sámfákkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

cipőkellékekkel, cipőmerevítőkkel és sámfákkal kapcsolatos bolti kiskereskedelmi szolgáltatások; katalóguson

keresztül nyújtott cipőkellékekkel, cipőmerevítőkkel és sámfákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

telefonon keresztül nyújtott cipőkellékekkel, cipőmerevítőkkel és sámfákkal kapcsolatos bolti kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01964

 ( 220 ) 2019.06.20.

 ( 731 )  Vadex Mezőföldi Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 210 ) M 19 01968

 ( 220 ) 2019.06.20.

 ( 731 )  VARIOCOMMERCE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Dávid, Budapest

 ( 541 ) TRIGOTIN

 ( 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).

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

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

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető
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jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 19 02053

 ( 220 ) 2019.06.27.

 ( 731 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Táraság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi

szolgáltatások; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering

szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

 számára; étkeztetés gyorsbüfékben; kültéri étkeztetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02056

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  PARMALAT S.p.A., Milano (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Kefír termékek.

 ( 210 ) M 19 02089

 ( 220 ) 2019.07.02.

 ( 731 )  Molnárné Vörös Katalin, Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 02090

 ( 220 ) 2019.07.02.

 ( 731 )  Veneosys.com Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Mándó és Takács Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások;hirdetési- és reklámszolgáltatások;információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése;információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;írott kommunikáció és

adatok regisztrálása;kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása;kereskedelmi közvetítői
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szolgáltatások;on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámterjesztés;vállalati kommunikációs szolgáltatások; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú

 kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása; szakmai átképzés.

  42    Energetikai vizsgálat; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szoftver mint szolgáltatás [SaaS].

 ( 210 ) M 19 02091

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Fekete Tünde, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Keczán Márk Pál, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; szabadtéri reklámozás,

 hirdetés.

 ( 210 ) M 19 02097

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Schillingné Varga Diána, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Rajmund Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02098

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Matek Oázis Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 541 ) Matek Oázis - Matek könnyen, érthetően

 ( 511 )  9    Gyermekek oktatásával foglalkozó számítógépes szoftverek; oktatási szoftverek.

 ( 210 ) M 19 02100

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Opticon Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  9    Szoftver, számítógépes hardver.

 ( 210 ) M 19 02101

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Opticon Kft., Kecskemét (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver, számítógépes hardver.

 ( 210 ) M 19 02102

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Vidékháló Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver, számítógépes hardver.

 ( 210 ) M 19 02103

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Vidékháló Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver, számítógépes hardver.

 ( 210 ) M 19 02104

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Samsung Electronics Co., Ltd., Gyeonggi-do (KP)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése;

reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; árubemutatás; promóciós, reklám célú árubemutatás; elektronikus berendezésekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; jótállási igények

adminisztratív feldolgozása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és

szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások okostelefonokkal kapcsolatban; audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szabadidős rendezvények szervezése; zenei rendezvények szervezése; vállalati rendezvények

(szórakoztatás); szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

 szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 43    Rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása; helyszínek biztosítása

 rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása.
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 ( 210 ) M 19 02105

 ( 220 ) 2019.07.03.

 ( 731 )  Z-TECH BIKE Kereskedelmi Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  dr. Fazekas István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Elektromos gördeszkák; elektromos járművek; elektromos kerékpárok; furgonok [járművek]; gépkocsik;

golfautók [járművek]; hajók (1); hajók (2); háromkerekű áruszállító kerékpárok; kerékpárok; lábbal hajtható

rollerek [járművek]; mopedek; motorkerékpárok; motoros robogók; robogók mozgáskorlátozottaknak;

 szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti, helyváltoztató eszközök, járművek; triciklik.

 ( 210 ) M 19 02107

 ( 220 ) 2019.07.04.

 ( 731 )  Szilágyi Péter, Jud. Bihor (RO)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

 ( 541 ) FRAMBLE

 ( 511 )  9    Digitális fényképkeretek, szoftver digitális fényképkeretekhez.

 ( 210 ) M 19 02108

 ( 220 ) 2019.07.04.

 ( 731 )  EXCELLENT GAME Mozgásakadémia és Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 02131

 ( 220 ) 2019.07.08.

 ( 731 )  Rétköz-Levendula Szálláshely-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Döge (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszki Dea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szállodai üzletvezetés.

 41    Iskolai szolgáltatások [oktatás]; tanulást segítő iskolai képzések; bálok szervezése; cirkuszok; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és

fitnesz]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmforgalmazás; filmrendezés,

a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; gyakorlati képzés [szemléltetés];

partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós
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szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; sátrak kölcsönzése;

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

 szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 02149

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Dani Márk, Budapest (HU)

 ( 740 )  Székhelyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé alapú termékek; csokoládé bevonatú diófélék;

csokoládébevonatok; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek; csokoládék; csokoládékrémek;

csokoládéízű édességek; csokoládéfondük; csokoládéöntetek; csokoládés szendvicskrémek; csokoládés

mousse-ok [habok]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; dióféléket tartalmazó csokoládés krémek; dióféléket

tartalmazó kenhető csokoládék; édességek karácsonyfák díszítéséhez; gofri; gyümölcsös zselés cukor

[édességek]; habcsókok; karamellkrém; likőrös csokoládék; kekszek, rágcsálnivalók; mandulás édességek;

marcipán; mentolízesítésű édességek (nem gyógyhatású -); müzli desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek;

palacsinták; pudingok; pudingok mint desszertek; rizspuding; rizs alapú pudingos desszertek; sütemények,

cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); táblás édességek; cukorból készült tortadíszek;

cukormázak süteményekhez; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér

[édesség]; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagylaltok és jégkrémek; kötőanyagok fagylaltokhoz,

jégkrémekhez; szörbetek [fagylaltok]; fagylaltporok; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek;

gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsszószok; kakaó; kakaóitalok; kakaóitalok tejjel; kakaóporok; kakaós termékek;

kandiscukor; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávé,

pörköletlen; leheletfrissítő mentabonbonok; lepények; macaron [mandulás cukrászsütemény]; marcipán massza;

mentolos cukorkák; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; petits fours

[sütemény]; pralinék; rizssütemény; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta; teák [nem

gyógyászati használatra]; müzli; tükörmáz [tükörglazúr]; vajas kekszek [petit-beurre]; apró vajas kekszek;

 csokoládéval bevont vajas kekszek; vanília [ízesítőszer].

 43    Ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételkészítés; ételszobrászat;

 éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak; tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 02156

 ( 220 ) 2019.07.10.

 ( 731 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.
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  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 02157

 ( 220 ) 2019.07.10.

 ( 731 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 02158

 ( 220 ) 2019.07.10.

 ( 731 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 02159

 ( 220 ) 2019.07.10.

 ( 731 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fábry György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 02162

 ( 220 ) 2019.07.10.

 ( 731 )  Neo Szervíz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Kenőanyagok; kenőolaj; kenőzsír; motorolajok; hajtóműolajok; ipari zsír; vágófolyadékok.

 ( 210 ) M 19 02166

 ( 220 ) 2019.07.11.
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 ( 731 )  BF BBQ Kft., Máriakálnok (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász M. Tibor, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 02225

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja (HU)

 ( 740 )  Somogyi és Bende Ügyvédi Iroda, Szentkirályszabadja

 ( 541 ) HUMINIQUM

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

 kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02232

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  Sefcsik Soma Zoltán, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Attila, Debrecen
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( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 19 02240

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek, fagylaltok; cukor, melaszszirup; fűszerek.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 210 ) M 19 02241

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Műsoros CD lemezek.

  35    Szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenység.

  41    Reklámozás.

 ( 210 ) M 19 02251

 ( 220 ) 2019.07.18.

 ( 731 )  Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Illatszer készítmények; kozmetikai szerek; levegőillatosító készítmények; mosodai készítmények;

mosószerek/tisztítószerek nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; polírozó készítmények;

 súroló oldatok; szappan; tisztítószerek háztartási használatra.

5    Állatgyógyászati készítmények; diagnosztikai készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

gyógyszerészeti készítmények; légtisztító készítmények; levegőszagtalanító készítmények; parazitaölő szerek;

 penész elleni vegyi készítmények; rovarirtó szerek.

 16    Csomagolópapír; egészségügyi papír; WC papír; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra;

 papírtörölközők; papírzsebkendők; papírtörlők; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szűrőpapír.

 21    Szappanadagolók; szappantartók; tisztítórongyok; toalett eszközök; toalett kefék; WC-kefék;

 toalettpapír-tartók; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; virágcserepek; virágládák ablakba; vödrök.

 35    Árubemutatás; célzott marketing; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint
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 gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

  37    Épület (belső) tisztítása, takarítása; fertőtlenítés.

 ( 210 ) M 19 02252

 ( 220 ) 2019.07.18.

 ( 731 )  dr. Pápay Zsófia Edit, Budapest (HU)

 ( 541 ) ERENOX

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrend kiegészítők; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi

 fogyasztásra.

 ( 210 ) M 19 02257

 ( 220 ) 2019.07.18.

 ( 731 )  Grupa Maspex Sp.z.o.o.Sp.k., Wadowice (PL)

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok];

friss gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;

 szörpök limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 19 02310

 ( 220 ) 2019.07.25.

 ( 731 )  Salgótarjáni Barátok Torna Club, Salgótarján (HU)
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 ( 740 )  Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Sapkaellenzők; sportsapkák és baseball sapkák; alsóruházat; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik

sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok;

fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak, fejkendők; focimellények; futball mez replikák, másolatok; futball

mezek; futballmezek; futónadrágok; futómezek; futótrikók; kabátok, dzsekik; kapucnis felsők; kapucnis

pulóverek, melegítőfelsők; labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; lábszárvédők; lábszármelegítők;

melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek amerikai futballhoz; nyaksálak;

polár pulóverek; pólók; pulóverek; pulóverek, mezek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok;

rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok, sortok; sálak; sportkabátok; sportbírói egyenruhák;

sportruházat; sportzoknik; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; trikók; zoknik; tréningalsók; edzőcipők, sportcipők;

 futballcipők; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; stoplik futballcipőkhöz; tornacipők, edzőtermi cipők.

 28    Futball-labdák; futballhálók; futballkapuk; futballpálya-kijelölő bóják; futballkesztyűk; hálók

labdajátékokhoz; kapufák; kapuhálók; labdák futballhoz; labdarúgó-felszerelések; labdatartók; térdvédők

 futballhoz.

 41    Futballversenyek szervezése; futballoktatás; futballbajnokságok rendezése; futballtáborok; focimeccsek

szervezése, rendezése és lebonyolítása; labdarúgó sportesemények szervezése; labdarúgó-mérkőzések szervezése;

labdarúgó akadémiai szolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások; sportesemények és sportversenyek

szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása;

sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás, edzés és irányítás;

sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása;

 sportlétesítmények bérlése; sportrendezvényeken használt felszerelések kölcsönzése; stadionok bérbeadása.

 ( 210 ) M 19 02311

 ( 220 ) 2019.07.25.

 ( 731 )  Coconut Pr Bt., Szeged (HU)

 ( 541 ) Szakmaverzum

 ( 511 )  41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;

brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása;

elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online

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

elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek

megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus

online közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok

multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; füzetek

kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton elérhető

lapok szerkesztői tartalmának kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírügynökségi

beszámolók; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása;

katalógusok kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok

megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés (könyv-); kiadói
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szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek

multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok

multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási

szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; megrendelésre történő írás nem

reklámcélokra; multimédiás anyagok online kiadása; napilapok multimédiás megjelentetése; nem letölthető

általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában

is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus

formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek]

kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok

kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási

kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói

szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; podcastok

létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; rendszeresen

és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;

riporteri szolgáltatások; számítógépes kiadói szolgáltatások; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; szórakoztatással

kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus

formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása;

szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegírás; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext

szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;

tudományos információs folyóiratok kiadása; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságkiadás; újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; web-es újságok

 megjelentetése; videóstúdiók szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 02313

 ( 220 ) 2019.07.26.

 ( 731 )  Filip Cristian, Üllő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények, étrend-kiegészítők emberek számára, zsírégető és diétás

 termékek, krémek.

  32    Alkoholmentes italok - izotóniás italok.

 ( 210 ) M 19 02315

 ( 220 ) 2019.07.26.

 ( 731 )  Szulyovszky Gábor Viktor, Mogyoród (HU)

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

 ( 511 )   35    Kereskedelmi és marketing tevékenység.

 40    Nyomtatással kapcsolatos szolgáltatások; nyomtatás, beleértve a digitális és szitanyomtatást, 3D nyomtatást,

 UV nyomtatást.

 42    Műszaki és tervezői szolgáltatások; ipari design, belső(építész) és kültéri tervezés, építészet és építészeti

konzultáció, anyagvizsgálat, minőségellenőrzés, tervezés, tervezői tevékenység, számítógépprogramozás,

 számítógép-grafika, grafikus tervezés.

 ( 210 ) M 19 02317

 ( 220 ) 2019.07.26.

 ( 731 )  Schöffer Bettina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, kávézók.

 ( 210 ) M 19 02318

 ( 220 ) 2019.07.26.

 ( 731 )  Hudákné Farkas Lívia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások; sport- és

 fitneszszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02321

 ( 220 ) 2019.07.26.

 ( 731 )  I4P-Informatikai Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Trident

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; bankjegykiadó automaták [ATM] biztonsági tokenek [kódoló

eszközök]; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák] elektronikus árucímkék, termékcímkék; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; képtávíró készülékek; kézi adó-vevők

[walkie-talkie készülékek] kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák;

központi feldolgozó egységek; laptop számítógépek; notebook számítógépek; matematikai műszerek; mágneses

kódolók; mágneses adathordozók; megfigyelő műszerek; mikroprocesszorok; mobiltelefonok; műholdak

tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;

összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató

gépek; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; számítógépek; számítógépes
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hardver; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftverek, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített

vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; számlázógépek;

számológépek; számítógép memória eszközök; szavazógépek; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];

tachométerek; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];

 viselhető számítógépek.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás;

kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki

munkák, szolgáltatások; műszaki kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítástechnikai tanácsadás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás;

 tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 19 02323

 ( 220 ) 2019.07.26.

 ( 731 )  I4P-Informatikai Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) i4p

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések; bankjegykiadó automaták [ATM] biztonsági tokenek [kódoló

eszközök]; chipkártyák [integrált áramkörös kártyák] elektronikus árucímkék, termékcímkék; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; képtávíró készülékek; kézi adó-vevők

[walkie-talkie készülékek] kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák;

központi feldolgozó egységek; laptop számítógépek; notebook számítógépek; matematikai műszerek; mágneses

kódolók; mágneses adathordozók; megfigyelő műszerek; mikroprocesszorok; mobiltelefonok; műholdak

tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok;

okosszemüvegek; operációs rendszer programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók;

összeadógépek; parkolóórák; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató

gépek; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon készülékek; számítógépek; számítógépes

hardver; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftverek, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok, rögzített

vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép interfészek; számlázógépek;

számológépek; számítógép memória eszközök; szavazógépek; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök];

tachométerek; távolságrögzítő készülékek, kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számlálószerkezetek];

 viselhető számítógépek.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás;

kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki

munkák, szolgáltatások; műszaki kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítástechnikai tanácsadás;

számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek

felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok

elektronikus felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szoftverfejlesztés

szoftverkiadás keretében; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás;

 tudományos kutatás.
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 ( 210 ) M 19 02354

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Szabó Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) ZÖLDFORRÁS

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek;

antibakteriális szappan; antibakteriális kézmosók; aminosavak állatorvosi célokra; aloe vera készítmények

gyógyszerészeti célokra; állatok fürdetésére szolgáló készítmények [rovarirtók]; állatgyógyászati készítmények;

acaipor étrend-kiegészítők; antibiotikumok; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiparazita készítmények;

antiparazita nyakörvek állatoknak; aranyér elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvíz-sók;

ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati

használatra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra;

balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; bébiételek; bedörzsölő szerek; biocidok; biológiai készítmények

állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; bőrkeményedés elleni készítmények; bronchodilatátor

készítmények; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként történő használatra; cigarettaként

elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; csukamájolaj; csíraölő

[fertőtlenítő] szerek; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra;

diagnosztikai készítmények; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra; diétás anyagok

gyógyászati használatra; dohánymentes cigaretták gyógyászati használatra; dohányzásról való leszokás

segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik; édesgyökér

gyógyszerészeti célokra; édeskömény gyógyászati célokra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;

egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában szenvedőknek; élelmi rostok;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; emésztést elősegítő szerek

gyógyszerészeti célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimkészítmények gyógyászati célokra;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; eukaliptol

gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra;

fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítő szappanok; féreghajtók, anthelmintíkumok;

fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogsorragasztók; fogyasztó tabletták; fogzást elősegítő készítmények; fumigációs

készítmények gyógyászati célokra; fumigációs pasztillák; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók

gyógyászati célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz

étrend-kiegészítők; gombaölő szerek, fungicidek; goulard-víz, gulárvíz; gyógyanyagokat tartalmazó samponok;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények;

gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények;

gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszappanok; gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyszeres

fogkrémek; gyógyszeres masszázsgyertyák; gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszeres samponok

kisállatoknak; gyógyszeres száraz samponok; gyógyszeres szemöblítők; gyógyszerészeti készítmények

bőrápoláshoz; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra; gyöngypor gyógyászati célokra; hajkrémek

gyógyászati használatra; halliszt gyógyszerészeti célokra; hashajtók; húgyúti bántalmak elleni készítmények;

hűtőspray-k gyógyászati célokra; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; hüvelyöblítők egészségügyi

célokra; idegerősítő szerek; immunerősítők; inkontinencia pelenkák; ír moha gyógyászati használatra; iszap

fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású -); izzadás elleni szerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti használatra

jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; kaporolaj gyógyászati célokra; kámforolaj gyógyászati célokra; kalomel

[gombaölő-szer]; káliumsók gyógyászati használatra; kazein étrendkiegészítők; keményítő diétás vagy

gyógyszerészeti használatra; kenőcsök leégésre; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; kininfa gyógyászati

használatra; kollagén gyógyászati célokra; kontaktlencse tisztító készítmények; komlóliszt, lupulin

gyógyszerészeti használatra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; kondurangó kéreg gyógyászati

célokra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kúpok (végbél- vagy hüvely -); kutya
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mosdatószerek [rovarirtók]; lábizzadás elleni szerek; lázcsillapítók; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin gyógyászati

használatra; légtisztító készítmények; lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; lenmagliszt

gyógyszerészeti célokra; lenmagolaj étrend-kiegészítők; levegő szagtalanító készítmények; liszt gyógyszerészeti

célokra; magnézium-oxid gyógyszerészeti használatra; maláta gyógyszerészeti használatra; malátás tejitalok

gyógyászati használatra; mandulatej gyógyszerészeti használatra; mangrovefa kéreg gyógyszerészeti használatra;

méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyszerészeti használatra; melltartóbetét szoptatáshoz; menstruációs

betétek; menta gyógyszerészeti használatra; morzsikapor; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj

gyógyászati használatra; nadrágpelenkák babáknak; nátriumsók gyógyászati használatra; növényi gyökerek,

orvosi használatra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra;

oldatok kontaktlencsékhez; oxigén gyógyászati használatra; oxigénfürdők; pattanások kezelésére szolgáló

készítmények; pektin gyógyszerészeti használatra; pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok

gyógyszerészeti használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti

célokra; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; quebracho gyógyászati használatra;

rádium gyógyászati használatra; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; rágógumi

gyógyászati célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; ricinusolaj gyógyászati célokra;

rovarirtó hatású állatsampon; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó szerek, inszekticidek;

rovarriasztó anyaggal átitatott karkötők; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztó szerek kutyáknak; rovarriasztók;

sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; székrekedés enyhítésére

szolgáló gyógyszerek; szemölcseltávolító tollak, stiftek; szemvizek; szexuális síkosítószerek; szexuális stimuláló

gélek; szérumterápiás gyógyszerek; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna

gyógyszerészeti célokra; szteroidok; tamponok; táplálékkiegészítők; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti

használatra; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tejpor csecsemőknek tengervíz gyógyfürdőhöz;

terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; tetű elleni kezelésre

szolgáló készítmények [tetűirtó szerek]; tetűirtó samponok; tinktúrák gyógyászati használatra; tyúkszem védő

gyűrűk lábra; tyúkszemirtó szerek; vattapálcikák gyógyászati célokra; vatta gyógyászati használatra; vazelin

gyógyászati használatra; vérzéscsillapító készítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; zselatin;

 zsírok állatgyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra.

 ( 210 ) M 19 02357

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Obshchestvo s Organichennoy Otvetstvennostyu "Kombainovy zavod" Rostselmash, Rostov-on Don (RU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági emelők; tokok, házak [gépalkatrészek]; kaszáló- és aratógépek;

 gabonaelválasztók; aratógépek; arató- és cséplőgépek; cséplőgép.

 ( 210 ) M 19 02359

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Bálint Gáspár, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  4    Faszén brikettek (tadon); faszén grillezéshez; darabos faszén; faszéngyújtó folyadék.

 ( 210 ) M 19 02360

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 ) RAYTHEON COMPANY (a corporation organized and existing under the laws of State of Delaware), Waltham,

 State of Massachusetts (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SENTINEL

 ( 511 ) 9    Elektronikus készülékek levegő- és rakétavédelmi és ellenintézkedési rendszerek és légiforgalmi irányító

 rendszerek számára, nevezetesen radar, radar moduláris szerelvény.

 ( 210 ) M 19 02363

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Gáspár Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás Péter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Bundás virsli; bundás burgonyaszeletek; burgonya alapú gombócok; burgonya-alapú gombócok; corn dogs

[virslik kukoricabundában]; disznóhús; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; extra szűz

olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel; feldolgozott

gyümölcsökből válogatás; garnélarákok, apró, nem élő; garnélarákok, nem élő; gyümölcs alapú snackek;

gyümölcs csipsz; gyümölcssaláták; hagymakarikák; halak; halból készített élelmiszertermékek; halfilé; heringek

[nem élő]; hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; húsok; hús, tartósított; ízesített mogyorók, diók;

kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kalbi [grillezett húsétel]; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kolbász; krokett; lazac

[nem élő]; levesek; leveskészítmények; magvak, elkészítve; mogyoró, előkészített; napraforgómag, elkészítve;

mogyoróvaj; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő;

repceolaj, étkezési; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; szárított zöldségek;

tahini [szezámmagkrém]; tojások; tonhal [nem élő]; túrós fánkok; vadhús; virslik; zöldségek, tartósított;

 zöldségsaláták.

 30    Bulgur; burritók; chips [gabonakészítmény]; gofri; gyümölcsszószok; hot dogok [szendvicsek]; húsos piték;

jeges tea; jiaozi (töltött tésztagombócok); kávé; kávé alapú italok; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér

kovász nélkül, macesz; lisztalapú gombócok; macaron [mandulás cukrászsütemény]; makaróni; mandulás

édességek; marcipán; metélt tészta, nudli, galuska; mustár; palacsinták; pattogatott kukorica; pizza; pudingok;

quiche [tésztában sült sós sodó]; ramen [japán tésztaalapú étel]; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz [senbei];

rizspuding; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; spagetti; szendvicsek; szusi; tabulé [arab saláta]; tápióka;

 tavaszi tekercs; tésztában sült pástétom; tortilla; vajas kekszek [petit-beurre]; vareniki [ukrán töltött gombóc].
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 43    Bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; éttermi

szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények

bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló

 éttermek; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 02364

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Pöröly

 ( 511 ) 1    Alkaloidok mezőgazdasági használatra; anyagok, szubsztanciák talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság];

bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra;

biológiai adalékok növényzet átalakításához mezőgazdasági takarmánnyá; felületaktív anyagok mezőgazdasági

féregirtókkal kapcsolatos használatra; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra; folyadéktároló

polimerek mezőgazdasági használatra; folyékony foszfát mezőgazdasági termények leveleire történő felvitelre;

gázkeverékek mezőgazdasági célú felhasználásra; kalcium-peroxid mezőgazdasági használatra; korom ipari vagy

mezőgazdasági célokra; kőzetrostok mezőgazdasági használatra; mész mezőgazdasági használatra;

mészkőgranulátum mezőgazdasági célokra; mészkőpor mezőgazdasági célokra; mezőgazdaságban használt

vegykezelt tőzeg; mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági kártevőirtásra használt

ragasztóanyagok; mezőgazdasági kártevőirtásra használt bevonatos ragasztóanyagok; mezőgazdasági, kertészeti

és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági mész; mezőgazdasági műtrágyák; mezőgazdasági savak; mezőgazdasági

vegyszerek; mezőgazdasági vegyszerek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölő és parazitaölő

szereket; mulcs mezőgazdasági környezetek talajjavítására; növények növekedését szabályozó szerek

mezőgazdasági használatra; nyomelemek mezőgazdasági használatra; polimerek mezőgazdasági vegyi anyagok

gyártásához; szervetlen peroxidok mezőgazdasági használatra; szubsztrátumok mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti használatra; szubsztrátumok talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság]; talajjavítók mezőgazdasági

használatra; talajjavítók mezőgazdasági célokra; talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek

növekedésének fokozására; talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének

szabályozására; tápanyagok [trágyák] folyadék formájában, mezőgazdasági használatra; tengeri algából készült

mezőgazdasági trágya; vegyi segédanyagok mezőgazdasági használatra; vegyszerek a mezőgazdasági vegyészeti

iparágban való felhasználásra [nem gombaölők, gyomirtók, növényirtók, rovarirtók, parazitaölők]; vegyszerek és

természetes anyagok keverékei, mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vetőmag gének

mezőgazdasági termeléshez; ammónium-nitrát; ammóniumnitrát-tartalmú trágyák; ammóniumklorid-tartalmú

trágyák; ammóniumszulfát-tartalmú trágyák; antioxidánsokat tartalmazó trágyák; ásványi anyagokból készült

mesterséges növénytermesztő talaj; ásványi készítmények növényi tápanyagként történő felhasználásra; ásványi

trágyázási készítmények; bakteriológiai készítmények kertészeti használatra; bakteriológiai készítmények

erdészeti használatra; baktériumkészítmények erdészeti használatra; baktériumkészítmények kertészeti

használatra; biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; biotrágyák; biotrágyák talajkezelésre; biotrágyák

magkezelésre; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek [trágyák]; csírázásgátlók [csírázásgátló

anyagok]; dupla szuperfoszfát műtrágyák; dupla vagy tripla szuperfoszfát műtrágya; erdészetben használt

vegyszerek; erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; erdészeti

vegyszerek, gombairtók, gyomirtók, rovarirtók és parazitaölő szerek kivételével; erdészeti vegyszerek, kivéve a

gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; fejtrágyák gyephez; fejtrágyák [humusz] gyephez;

folyékony trágyahelyettesítők; folyékony trágyák; foszfátok [trágyák]; fűtrágyák; füvön vagy füves területeken

használatos trágyák; gyökerezést elősegítő ültetési, palántázási adalékanyagok; gyomirtó szerekben használt

vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hínárok, moszatok [trágyák]; hormonok gyümölcsök

érésének elősegítésére; hormonok zöldségek és gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi

vagy állatorvosi használatra]; hozamnövelő szerek zöldségekhez; kalcium-foszfát; kalcium-nitrát; kalcium

szuperfoszfát trágyák; kalciumfoszfát; kálium; kálium-klorid trágyák; kálium műtrágyák; kálium-szulfát;
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kálium-szulfát trágyák; karbamid műtrágyák; karbol növényvédelmi használatra; kártevőirtó összetételekben

használt vegyszerek; kártevőirtókban használt vegyszerek; kémiai műtrágyák; kertészetben használt vegyszerek;

kertészetben használt vegykezelt tőzeg; kertészeti vegyszerek [nem gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarirtó,

parazitaölő szerek]; kertészeti vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével;

kevert foszfát műtrágyák; kevert szuperfoszfát műtrágyák; kevert trágyák; klórmentes trágyák; komplex

műtrágyák; komposzt, trágyák, műtrágyák; lombtalanítók; levélhumusz, komposzt; magnézium-klorid;

magnézium-szulfát; mangántrágya; műtrágyák, gyeptrágyák, fűtrágyák; műtrágyák háztartási használatra;

műtrágyák szobanövényekhez; nátrium-klorát; nátrium-molibdát; nátrium-nitrát trágya; nitrogén biotrágyák;

nitrogénes műtrágyák; nitrogént és magnéziumot tartalmazó műtrágyák; nitrogénvegyületekből álló műtrágyák;

növekedésszabályozók növények részére; növények leveleinek sárgulását megakadályozó vas-szulfátok;

növények növekedését szabályozó készítmények; növényeken okozott környezeti károk kezelésére szolgáló

vegyszerek; növényekhez, terméshez gyors növekedési periódusok során használt lombtrágyák; növényekhez,

terméshez stresszes periódusok során használt lombtrágyák; növényerősítő készítmények; növényi betegségek

kezelésére szolgáló vegyipari termékek; növényi hormonok (fitohormonok); növényi növekedésszabályozók;

növényi szubsztrátumok; növényvédő vegyszerek [nem gombaölők, gyomirtók, növényirtók, rovarirtók és

parazitaölők]; rovar növekedésszabályozók gyártásához használt vegyszerek; rovarölő szerek gyártásához

használt vegyszerek; szabályozott felszabadulású trágyák kertészkedéshez; szervetlen trágyák, műtrágyák;

szintetikus műtrágyák; szőlőbetegségek megelőzésére szolgáló vegyszerek; szubsztanciák növények

növekedésének szabályozására; szubsztanciák növények növekedésének elősegítésére; szuperfoszfátok

[műtrágyák]; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; talajba oltható talajkondicionáló szerek, magok

vetésének előkészítésére [nem sterilizáló]; talajjavítók kertészeti használatra; talajjavítók kertészeti célokra;

talajjavítók; talajkészítmények magok csíráztatásához; talajkezelésre szolgáló vegyipari készítmények;

talajkondicionáló anyagok [nem sterilizálás]; talajkondicionáló készítmények kertészeti termékek növekedésének

fokozására; talajkondicionáló készítmények kerti termékek növekedésének szabályozására; talajkondicionáló

készítmények; talajkondicionáló termékek; talajkondicionálók; talajtrágyák, műtrágyák; tápanyagok

növényeknek; tápanyagok növények számára; tengeri összetevőkből készült trágyák; tengeri trágyák;

tengerimoszat-kivonat növények növekedésének serkentésére; terméshozam-növelő szerek; természetes trágyák;

termesztett növényekhez használt mikrotápanyagok; trágyák és műtrágyák; trágyák, műtrágyák; trágyák,

műtrágyák, trágyafélék; trágyák talajhoz és virágföldhöz; trágyázó készítmények, szerek; tripla szuperfoszfát

műtrágyák; vas-foszfát; vegyi adalékanyagok gombaölő szerekhez; vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez;

vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek megelőzéséhez; vegyi készítmények magok kezeléséhez;

vegyi segédanyagok erdészeti használatra; vegyi segédanyagok kertészeti használatra; vegyi termékek gyomok

növekedésének megakadályozására; vetőmag tartósító anyagok; vetőmag kezelő készítmények tartósításhoz;

vetőmagok bevonására használt vegyszerek [a gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek, parazitaölő

 szerek kivételével]; zöldségfélék csírázását gátló termékek.

5    Algaölő szerek mezőgazdasági célokra; atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biológiai rovarirtók

mezőgazdasági célokra; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra;

mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; rovarirtók mezőgazdasági használatra; algairtó szerek; atkairtó szerek;

atkairtók; biocidok; biológiai gombaölő szerek; biológiai gyomirtó szerek; erdészeti gombairtó vegyszerek;

erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti parazitairtó vegyszerek; erdészeti rovarirtó vegyszerek; fonálféregölő

szerek; fonalféregirtó szerek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi

készítmények; gombaölő készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek kártevők irtására;

gombaölő szerek kertészeti használatra; gyomirtásra szolgáló készítmények; gyomirtó szerek, herbicidek;

gyomirtók; gyomirtók otthoni használatra; készítmények talajfertőtlenítéshez; meztelen csigák irtására szolgáló

szerek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtó termékek; rovarirtók

háztartási használatra; rovarok irtására szolgáló szerek; rovarok növekedését szabályozó szerek; rovarokat vonzó

anyagok; rovarriasztó füstölőszerek; szintetikus biocidok; szőlőbetegségek kezelésére szolgáló vegyszerek;

talajfertőtlenítő készítmények; természetes biocidok; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek
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kezelésére; vegyi készítmények kártevőirtásra, féregirtásra; vegyi készítmények növényvédelmi célokra;

dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; puhatestűirtók;

 rovarriasztó készítmények.

 ( 210 ) M 19 02365

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Thor

 ( 511 ) 1    Alkaloidok mezőgazdasági használatra; anyagok, szubsztanciák talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság];

bakteriális készítmények mezőgazdasági használatra; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra;

biológiai adalékok növényzet átalakításához mezőgazdasági takarmánnyá; felületaktív anyagok mezőgazdasági

féregirtókkal kapcsolatos használatra; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra; folyadéktároló

polimerek mezőgazdasági használatra; folyékony foszfát mezőgazdasági termények leveleire történő felvitelre;

kalcium-peroxid mezőgazdasági használatra; korom ipari vagy mezőgazdasági célokra; kőzetrostok

mezőgazdasági használatra; mész mezőgazdasági használatra; mészkőgranulátum mezőgazdasági célokra;

mészkőpor mezőgazdasági célokra; mezőgazdaságban használt vegykezelt tőzeg; mezőgazdaságban használt

vegyszerek; mezőgazdasági kártevőirtásra használt ragasztóanyagok; mezőgazdasági kártevőirtásra használt

bevonatos ragasztóanyagok; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági mész;

mezőgazdasági műtrágyák; mezőgazdasági savak; mezőgazdasági vegyszerek; mezőgazdasági vegyszerek,

kivéve a gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; mulcs mezőgazdasági környezetek

talajjavítására; növények növekedését szabályozó szerek mezőgazdasági használatra; nyomelemek

mezőgazdasági használatra; polimerek mezőgazdasági vegyi anyagok gyártásához; szervetlen peroxidok

mezőgazdasági használatra; szubsztrátumok mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; szubsztrátumok

talajmentes termesztéshez [mezőgazdaság]; talajjavítók mezőgazdasági használatra; talajjavítók mezőgazdasági

célokra; talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének fokozására; talajkondicionáló

készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének szabályozására; tápanyagok [trágyák] folyadék

formájában, mezőgazdasági használatra; tengeri algából készült mezőgazdasági trágya; vegyi segédanyagok

mezőgazdasági használatra; vegyszerek a mezőgazdasági vegyészeti iparágban való felhasználásra [nem

gombaölők, gyomirtók, növényirtók, rovarirtók, parazitaölők]; vegyszerek és természetes anyagok keverékei,

mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vetőmag gének mezőgazdasági termeléshez; állati trágya;

ammónia ipari célokra; ammónia ipari célra [illó alkália]; ammónium-nitrát; ammóniumklorid-tartalmú trágyák;

ammóniumnitrát-tartalmú trágyák; ammóniumszulfát-tartalmú trágyák; antioxidánsokat tartalmazó trágyák;

ásványi trágyázási készítmények; ásványi termékek növénytermesztéshez; bakteriológiai készítmények kertészeti

használatra; bakteriológiai készítmények erdészeti használatra; baktériumkészítmények erdészeti használatra;

baktériumkészítmények kertészeti használatra; biológiai adalékok növényzet átalakításához silótakarmánnyá;

biológiai adalékok termény komposzttá alakításához; biológiai oltóanyagok, nem gyógyászati használatra;

biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; biotrágyák; biotrágyák magkezelésre; biotrágyák

talajkezelésre; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek [trágyák]; csírázásgátlók [csírázásgátló

anyagok]; dupla szuperfoszfát műtrágyák; dupla vagy tripla szuperfoszfát műtrágya; duzzasztott agyag

hidroponikus növénytermesztéshez [szubsztrátumok]; duzzasztott agyag hidroponikus növénytermesztéshez

[szubsztrátum]; erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket;

erdészeti vegyszerek, gombairtók, gyomirtók, rovarirtók és parazitaölő szerek kivételével; erdészeti vegyszerek,

kivéve a gombaölő, gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; fejtrágyák gyephez; fejtrágyák [humusz] gyephez;

felületaktív vegyi anyagok kertészeti használatra; felületaktív vegyi anyagok erdészeti használatra; folyékony

foszfát kertészeti termények leveleire történő felvitelre; folyékony trágya; folyékony trágyahelyettesítők;

folyékony trágyák; foszfátok takarmányiparban történő felhasználásra; foszfátok [trágyák]; fűtrágyák; füvön vagy

füves területeken használatos trágyák; gyökerezést elősegítő ültetési, palántázási adalékanyagok; gyomirtó

szerekben használt vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hormonok gyümölcsök érésének
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elősegítésére; hormonok zöldségek és gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy

állatorvosi használatra]; hozamnövelő szerek zöldségekhez; humuszos fejtrágya; kainit; kalcinált kálium trágya;

kalcium-ciánamid [trágya]; kalcium-ciánamidok; kalcium-foszfát; kalcium-nitrát; kalcium-peroxid erdészeti

használatra; kalcium-peroxid kertészeti használatra; kalcium szuperfoszfát trágyák; kalciumfoszfát;

kalciumszilikát-trágyák; kálium; kálium-bioxalát; kálium-klorid trágyák; kálium műtrágyák; kálium-szulfát;

kálium-szulfát trágyák; karbamid-formaldehid gyanták; karbamid műtrágyák; karbol növényvédelmi használatra;

kártevőirtó összetételekben használt vegyszerek; kártevőirtó szerek gyártásában köztes anyagként használt

vegyszerek; kártevőirtókban használt vegyszerek; kelátozott anyagok növények levélzetének pótlásához;

kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kémiai

műtrágyák; kémiailag átalakított keveréktrágyák; kertészetben használt vegyszerek; kertészeti célokra használt

gázok; kertészeti tápanyagok [műtrágyák]; kertészeti vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő

szerek kivételével; kertészeti vegyszerek [nem gombaölő, gyomirtó, növényirtó, rovarirtó, parazitaölő szerek];

készítmények növények kórokozók elleni védelmére; kevert foszfát műtrágyák; kevert szuperfoszfát műtrágyák;

kevert trágyák; komplex műtrágyák; komposzt, trágyák, műtrágyák; komposztok kertészeti táptalajokhoz; lassan

oldódó trágyakeverékek; levélhumusz, avar [trágya]; levélhumusz, komposzt; lombtalanítók; lombtápok; lúgkő,

kálisó; lúgos káliumvegyületek [kálisó, kálium-karbonát]; magnézium-klorid; magnézium-szulfát; mangántrágya;

mikroorganizmusok növények növekedésének stimulálására; mulcs kertészeti környezetek talajjavítására;

műtrágyák, gyeptrágyák, fűtrágyák; műtrágyák háztartási használatra; nátrium-klorát; nátrium-molibdát;

nátrium-nitrát trágya; nitrogén biotrágyák; nitrogénes műtrágyák; nitrogént és magnéziumot tartalmazó

műtrágyák; nitrogénvegyületekből álló műtrágyák; növekedésstimulálók, növekedésserkentők [kivéve orvosi

vagy állatgyógyászati használatra]; növekedésszabályozók növények részére; növények leveleinek sárgulását

megakadályozó vas-szulfátok; növények növekedését elősegítő, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények;

növények növekedését szabályozó, mikroorganizmusokat tartalmazó készítmények; növények növekedését

szabályozó készítmények; növényeken okozott környezeti károk kezelésére szolgáló vegyszerek; növényekhez,

terméshez gyors növekedési periódusok során használt lombtrágyák; növényekhez, terméshez stresszes

periódusok során használt lombtrágyák; növényerősítő készítmények; növényi betegségek kezelésére szolgáló

vegyipari termékek; növényi hormonok (fitohormonok); növényi növekedésszabályozók; növényi

szubsztrátumok; növénytápláló készítmények; növénytartósító szerek; növényvédő vegyszerek [nem gombaölők,

gyomirtók, növényirtók, rovarirtók és parazitaölők]; nyomelem készítmények növények részére; nyomelem tápok

növények részére; nyomelemek kertészeti használatra; porelnyomó vegyszerek gabonához, gabonaszemekhez;

rovar növekedésszabályozók gyártásához használt vegyszerek; rovarölő szerek gyártásához használt vegyszerek;

sók [trágyák]; szabályozott felszabadulású trágyák kertészkedéshez; szerves anyagokkal dúsított

komposzt-keverékek; szerves komposzt anyagok [trágyák]; szerves komposztok; szerves talajjavító porok és

készítmények; szerves trágyák; szervestrágyák; szervetlen peroxidok kertészeti használatra; szervetlen peroxidok

erdészeti használatra; szervetlen trágyák, műtrágyák; szintetikus műtrágyák; szőlőbetegségek megelőzésére

szolgáló vegyszerek; szubsztanciák növények növekedésének szabályozására; szubsztanciák növények

növekedésének elősegítésére; szuperfoszfátok [műtrágyák]; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek;

talajba oltható talajkondicionáló szerek, magok vetésének előkészítésére [nem sterilizáló]; talajjavító adalékok;

talajjavító adalékok [trágyázás]; talajjavító anyagok, szerek; talajjavító szerek; talajjavító vegyi termékek;

talajjavítók kertészeti célokra; talajjavítók kertészeti használatra; talajkezelésre szolgáló vegyipari készítmények;

talajkondicionáló anyagok [nem sterilizálás]; talajkondicionáló készítmények kertészeti termékek növekedésének

szabályozására; talajkondicionáló készítmények kerti termékek növekedésének fokozására; talajkondicionáló

készítmények kertészeti termékek növekedésének fokozására; talajkondicionáló készítmények kerti termékek

növekedésének szabályozására; talajkondicionáló készítmények; talajkondicionáló szerek [nem sterilizáló];

talajkondicionáló termékek [nem csírátlanítók]; talajkondicionáló termékek; talajkondicionáló vegyszerek [nem

sterilizáló]; talajkondicionáló vegyszerek; talajkondicionálók; talajmódosítók, talajjavítók; talajtrágyák,

műtrágyák; tápanyagok növények részére; tápanyagok növények számára; tápanyagok növényeknek; tengeri

összetevőkből készült trágyák; tengeri trágyák; tengerimoszat-kivonat növények növekedésének serkentésére;
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terméshozam-növelő szerek; természetes és szintetikus növényi táptalajok; termesztett növényekhez használt

mikrotápanyagok; trágyák és műtrágyák; trágyák, műtrágyák; trágya keverékek, műtrágya keverékek; vegyi

adalékanyagok gombaölő szerekhez; vegyi adalékanyagok rovarirtó szerekhez; vegyi készítmények a gabonát

megtámadó betegségek megelőzéséhez; vegyi készítmények magok kezeléséhez; vegyi segédanyagok erdészeti

használatra; vegyi segédanyagok kertészeti használatra; vegyi talajkondicionálók; vegyi termékek gyomok

növekedésének megakadályozására; vegyszerek és természetes anyagok keverékei kertészeti trágyákként történő

felhasználásra; vetőmag kezelő készítmények tartósításhoz; vetőmag tartósító anyagok; vetőmagok bevonására

használt vegyszerek [a gombaölő szerek, gyomirtó szerek, rovarirtó szerek, parazitaölő szerek kivételével];

 zöldségfélék csírázását gátló termékek.

5    Algaölő szerek mezőgazdasági célokra; atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biológiai rovarirtók

mezőgazdasági célokra; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtószer mezőgazdasági használatra;

mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók; rovarirtók mezőgazdasági használatra; atkairtó szerek; atkairtók; atkaölő

szerek ipari célokra; biocidok; biológiai gombaölő szerek; biológiai gyomirtó szerek; dohánykivonatok [rovarirtó

szerek]; erdészeti gombairtó vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti parazitairtó vegyszerek;

erdészeti rovarirtó vegyszerek; féregirtó szerek; féregirtók; féregriasztó készítmények; féregriasztók pázsiton,

gyepen való használatra; fonalféregirtó szerek; fonálféregölő szerek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok;

füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi készítmények; gombaölő

készítmények; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek kártevők irtására; gombaölő szerek kertészeti

használatra; gyomirtásra szolgáló készítmények; gyomirtó szerek, herbicidek; gyomirtók; gyomirtók otthoni

használatra; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; készítmények talajfertőtlenítéshez; lárvairtó szerek;

meztelen csigák irtására szolgáló szerek; puhatestűirtók; rovarirtó készítmények; rovarirtó szerek, inszekticidek;

rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtó termékek; rovarirtók háztartási használatra; rovarok irtására szolgáló

szerek; rovarok növekedését szabályozó szerek; rovarokat vonzó anyagok; rovarriasztó készítmények;

rovarriasztók; szintetikus biocidok; szőlőbetegségek kezelésére szolgáló vegyszerek; talajfertőtlenítő

készítmények; természetes biocidok; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények kártevőirtásra, féregirtásra; vegyi készítmények növényvédelmi célokra; viselkedésmódosító

 vegyszerek kártevők elleni védekezéshez.

 ( 210 ) M 19 02366

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen működő Részvénytársaság, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 ) Platán

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 19 02368

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  ANILIN Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hajnal Emese, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Klór uszodákhoz, medencékhez; vízkezelő vegyszerek uszodákban és gyógyfürdőkben történő használatra;

 vízkezelő vegyszerek uszodákban és fürdőkben való használatra.

 5    Fertőtlenítők úszómedencékhez.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2313



 ( 210 ) M 19 02369

 ( 220 ) 2019.07.31.

 ( 731 )  Dr. Kerekes Zoltán, Remeteszőlős (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Állatorvosi készülékek és eszközök; gyógyszerbelövők állatoknak; radiológiai készülékek állatorvosi

 használatra.

 42    Biológiai, fizikai, állatorvosi, tudományos kutatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások kisállatok

 részére.

 44    Kisállatok részére ápolási szolgáltatások; klinikák, állatorvosi rendelők kisállatok részére; állatorvosi

laboratóriumok által nyújtott orvoselemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra kisállatok részére;

 terápiás szolgáltatások kisállatok részére.

 ( 210 ) M 19 02370

 ( 220 ) 2019.07.31.

 ( 731 )  P.T.B Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) PAJZS

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 19 02371

 ( 220 ) 2019.07.30.

 ( 731 )  Pálinkás-Tóth Melinda, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) Unicorn Café Hungary

 ( 511 )   43    Kávéház-, cukrászda-, presso-, étterem szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 02372

 ( 220 ) 2019.07.31.

 ( 731 )  Salgótarjáni Barátok Torna Club, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Palásthy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SBTC

 ( 511 )  25    Sapka ellenzők; sport sapkák és baseball sapkák; alsóruházat; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik

sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok;

fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak, fejkendők; focimellények; futballmezek; futballmez replikák,

másolatok; futballmezek; futónadrágok; futótrikók; futómezek; kabátok, dzsekik; kapucnis felsők; kapucnis

pulóverek, melegítőfelsők; labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; lábszárvédők; lábszármelegítők;

melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; mezek amerikai futballhoz; nyaksálak;

polár pulóverek; pólók; pulóverek; pulóverek, mezek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok;

rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok, sortok; sálak; sportkabátok; sportbírói egyenruhák;

sportruházat; sportzoknik; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; trikók; zoknik; tréningalsók; edzőcipők, sportcipők;

 futballcipők; sportcipők; sportcipők, atlétacipők; stoplik futballcipőkhöz; tornacipők, edzőtermi cipők.

 28    Futball-labdák; futballhálók; futballkapuk; futballpálya-kijelölő bóják; futballkesztyűk; hálók
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labdajátékokhoz; kapufák; kapuhálók; labdák futballhoz; labdarúgó-felszerelések; labdatartók; térdvédők

 futballhoz.

 41    Futballversenyek szervezése; futballoktatás; futballbajnokságok rendezése; futballtáborok; focimeccsek

szervezése, rendezése és lebonyolítása; labdarúgó sportesemények szervezése; labdarúgó-mérkőzések szervezése;

labdarúgó akadémiai szolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások; sportesemények és sportversenyek

szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása;

sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás, edzés és irányítás;

sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása;

 sportlétesítmények bérlése; sportrendezvényeken használt felszerelések kölcsönzése; stadionok bérbeadása.

 ( 210 ) M 19 02374

 ( 220 ) 2019.07.31.

 ( 731 )  Majoros Péter, Fót (HU)

  

( 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.

 ( 210 ) M 19 02377

 ( 220 ) 2019.08.01.

 ( 731 )  Csiszár Jenő, Szigliget (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) APUKÁM VILÁGA

 ( 511 ) 9    Mágneses adat- és jelhordozók, optikai lemezek, hanglemezek, műsoros magnetofon- és videokazetták,

 műsoros optikai- és hanglemezek, exponált kidolgozott filmek és fényképek, számítógépprogramok.

 16    Grafikai ábrázolások, rajzok, képek; üdvözlő kártyák, játék- és egyéb kártyák; bélyegek, postai képeslapok

és levelezőlapok; képeslapok, újságok, kézikönyvek, évkönyvek, egyéb könyvek és kiadványok, nyomdai

termékek; plakátok, prospektusok, tájékoztatók, papírból készült napellenzők; naptárak; zacskók és zsákok

 csomagolás céljára papírból és műanyagból.

 32    Alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; aloe vera italok, alkoholmentes; ásványvíz [italok];

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok];

söralapú koktélok; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; termékek szénsavas vizek előállításához;

 üdítőitalok; vizek [italok].

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); borok; brandy, borpárlat; pálinka; égetett szeszes italok; gin;

 gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; koktélok; szeszes italok; vodka; whisky.

 35    Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós és televíziós reklámozás;

hirdetések; plakáthirdetések, reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós vásárlási műsorok készítése; rádiós és televíziós reklámok

 gyártása; rádiós és televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.
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 38    Műsorszórási szolgáltatások; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

műsorok, filmek műholdas sugárzása; műsorok, filmek rádiós és televíziós sugárzása; információk sugárzása

rádión és televízión keresztül; interaktív rádiósugárzás és televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs

hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós közvetítéssel

kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása

rádiós és televíziós átvitel útján; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és

televíziós műsorok közvetítése; rádiós műsorszórás; televíziós műsorszórás; teleshop műsorok közvetítése;

rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások; rádióműsorok az interneten keresztül történő

közvetítése; televízió műsorok az interneten keresztül történő közvetítése; rádiós- és televízió-műsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; rádiós és TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások;

rádiós információközlés; televíziós információközlés; rádiós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése;

televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása továbbítása és közvetítése; rádiós programok közvetítése; rádió

streaming interneten keresztül; televíziós programok közvetítése; televízió streaming interneten keresztül;

kommunikációs szolgáltatások; műholdas rádiós és televíziós adók működtetése; rádiós kommunikáció

megbeszélésekhez; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg

továbbítása, átvitele; rádiós műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok továbbítása,

közvetítése műholdon keresztül; rádiós műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió

műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és

televíziós szolgáltatások; internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások;

internetes videó streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó

streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a

letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat;

videoközvetítés; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand

szolgáltatások; látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy

videó közvetítés távközlés útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton

vagy interneten keresztül; telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek

(felhasználók)számára; távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása; rádióadás; rádiós kommunikáció;

 televízióadás; televíziós kommunikáció.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; rádión és kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk

szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás rádiós

műsorok formájában; szórakoztatás televíziós műsorok formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások;

szórakoztatási szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és

televíziós zenei koncertek; rádiósműsor-ismertetési szolgáltatások; televíziósműsor-ismertetési szolgáltatások;

rádiós hírműsorok szolgáltatása; televíziós hírműsorok szolgáltatása; rádiós díjátadók vendéglátása (szervezése);

televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

szórakoztatási tájékoztatószolgáltatások; rádióműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévéműsorokhoz

kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatások; videofilmek

kölcsönzése; videos szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő szolgáltatások; online, nem letölthető

videok biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online

kiadói szolgáltatások; műsorok és mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése;

interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása műsorokon és mozifilmeken

keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás

és filmstúdiók; színházi előadások; zenekarok szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás,

nevelés és szórakoztatás; rádiós- és televíziós szórakoztatás, rádiós- és televíziós programok összeállítása;

szabadidős-szolgáltatások; versenyek és szórakoztató rendezvények szervezése; vidámparkok és cirkuszok;

klubok és társaságok; rádióműsorok készítése; televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; televíziós
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 szórakoztatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); ételek

és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró

(büfé) szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;

büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése (étel és ital); étel előkészítés; étel- és

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása;

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;

ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek

(szolgáltatások); éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi

foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás;

grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves

sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és

ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás

nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;

tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi

 asztalfoglalásokkal kapcsolatban; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02378

 ( 220 ) 2019.07.31.

 ( 731 )  BAKOMA Sp. z o.o., Varsó (PL)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tejtermékekből készült desszertek; hűtött tejalapú desszertek; joghurt desszertek.

 ( 210 ) M 19 02381

 ( 220 ) 2019.08.01.

 ( 731 )  Szekulya Józsefné, Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Ki Nyit Kaput "Te vagy a Kulcs, mely Önmagad zárját nyitja...én az eszköz, hogy ne másban

keresd...hanem meglásd Önmagadban..."

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

szolgáltatások; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; szemináriumok szervezése és

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

 44    Coaching; alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; terápiás

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

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

 ( 210 ) M 19 02382

 ( 220 ) 2019.08.01.

 ( 731 )  Németh Kornél, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ecsedy Miklós, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 19 02383

 ( 220 ) 2019.08.01.

 ( 731 )  Budaörs Office Park Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02384

 ( 220 ) 2019.08.01.

 ( 731 )  Edimi Limited Company Magyarországi Fióktelepe, Szigetszentmiklós (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sportlétesítmények üzemeltetése.

 ( 210 ) M 19 02389

 ( 220 ) 2019.08.02.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 554 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02390

 ( 220 ) 2019.08.02.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02391

 ( 220 ) 2019.08.02.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02392

 ( 220 ) 2019.08.02.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 554 )

 

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02464

 ( 220 ) 2019.08.07.

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

 ( 740 )  Peszlen Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 02465

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  Müller György, Kistarcsa (HU)

 ( 541 ) LAICIFFO TAXI

 ( 511 )  39    Taxi szolgáltatások; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxival történő

szállítás megszervezése; taxiszolgáltatás; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxifuvar/taxival végzett

 szállítás.

 ( 210 ) M 19 02466

 ( 220 ) 2019.08.08.

 ( 731 )  Dévény Anna Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Marczali Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 02469

 ( 220 ) 2019.08.08.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Waterfront City - Új városrészt építünk

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 19 02470

 ( 220 ) 2019.08.08.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Waterfront City - Új városnegyedet építünk

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 19 02471

 ( 220 ) 2019.08.08.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Igazán Otthon

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 19 02475

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  LIBRI Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 19 02500

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek

lebonyolítása; befektetési alapok; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása;

biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási

tanácsadás; biztosításközvetítés; csekkellenőrzés; 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; garanciaszolgáltatások (1); garanciaszolgáltatások (2); gondoskodási alapszolgáltatások; gyűjtések

szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása;

hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; 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; lakások bérbeadása; lakbér beszedés;

mezőgazdasági ingatlanok bérlése; 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; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása

[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);

tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások;

 visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik felek számára.

 ( 210 ) M 19 02501

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  Duna Tele 4 Taxi Bt., Győr (HU)

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2321



 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatások; taxi utas szállítási szolgáltatás szervezése, utasok szállítása, sofőrszolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 02502

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  Duna Tele 4 Taxi Bt., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Taxi szolgáltatások; taxi utas szállítási szolgáltatás szervezése, utasok szállítása, sofőrszolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 02508

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  International Truck Intellectual Property Company, LLC, Lisle, IL (US)

 ( 300 )  88298458 2019.02.12. EU

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Motoros járművek, nevezetesen tehergépkocsik, alvázak járművekhez, valamint pótalkatrészek

 mindezekhez.

 ( 210 ) M 19 02511

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  Jávor Zoltán, Remeteszőlős (HU)

 ( 541 ) SUP BUDAPEST

 ( 511 )   41    Sportrendezvények, túrák szervezése; vízisport szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02528

 ( 220 ) 2019.08.13.

 ( 731 )  Deák Andrea, Balassagyarmat (HU)

 dr. Horváth Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) KolibriEnergia

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élemiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

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

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

 ( 210 ) M 19 02529
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 ( 220 ) 2019.08.14.

 ( 731 )  Adorján Gábor, Becske (HU)

 ( 740 )  Petrényi Ágnes, Szigethalom

  

( 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.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 02530

 ( 220 ) 2019.08.14.

 ( 731 )  Vécsei András, Csókakő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 citromlé étkezési használatra; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből].

  30    Só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, mártások és egyéb fűszerek.

 ( 210 ) M 19 02531

 ( 220 ) 2019.08.14.

 ( 731 )  Fabu Mihály, Pátroha (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Kukorica, vetőmagok; nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti

termékek; nyers és feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő

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

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 19 02532

 ( 220 ) 2019.08.14.

 ( 731 )  BALLON WORLD HUNGARY Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )   16    Partikellékek papírból, meghívók.

  28    Partikellékek, parti játékok és kiegészítők.

 ( 210 ) M 19 02534

 ( 220 ) 2019.08.14.

 ( 731 )  Boronkay Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi szolgáltatások, biztosítások, értékbecslési, finanszírozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02535

 ( 220 ) 2019.08.14.

 ( 731 )  Vécsei András, Csókakő (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

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

 citromlé étkezési használatra; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből].

  30    Só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, mártások és egyéb fűszerek.

 ( 210 ) M 19 02539

 ( 220 ) 2019.08.14.

 ( 731 )  Aranypart 2000 Szolgáltató Kft, Budapest (HU)

 ( 541 ) GranDar Hotels

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

 ( 210 ) M 19 02544

 ( 220 ) 2019.08.14.

 ( 731 )  Axiom Foods, Inc., Los Angeles, California (US)

 ( 300 )  UK00003416221 2019.07.24. GB

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ORYZATEIN

 ( 511 )   30    Barnarizsfehérje-koncentrátum élelmiszerként való használatra.

 ( 210 ) M 19 02548

 ( 220 ) 2019.08.15.

 ( 731 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Plastikant

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy
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 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 19 02549

 ( 220 ) 2019.08.15.

 ( 731 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Melakant

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 19 02550

 ( 220 ) 2019.08.15.

 ( 731 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Furnikant

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 19 02551

 ( 220 ) 2019.08.15.

 ( 731 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Alfakant

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 19 02552

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2325



 ( 220 ) 2019.08.15.

 ( 731 )  Wágner László, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Horváth Péter Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Furniyou

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 ( 210 ) M 19 02570

 ( 220 ) 2019.08.21.

 ( 731 )  Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Dezodorok és izzadásgátlók személyes használatra.

 ( 210 ) M 19 02622

 ( 220 ) 2019.08.28.

 ( 731 )  Nyakas Pince Zrt., Tök (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02626

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  Tüttő István, Keszthely (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek; adatfeldolgozó berendezések és

 tartozékaik; számítógépek és számítógépes hardverek; számítógép összetevők és alkatrészek.

  35    Kereskedelmi tevékenység.
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 37    Felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás; számítógépes hardverek és telekommunikációs berendezések

 üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

  42    Számítógépes hálózatok telepítése; számítógépes hálózatok tervezése.

 ( 210 ) M 19 02628

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  Garaba Csaba, Üllés (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 ) Symbio Eartips

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

 és eszközök.

 ( 210 ) M 19 02649

 ( 220 ) 2019.09.01.

 ( 731 )  Rakovszky Andorás, Budapest (HU)

 Csák Anna Erzsébet, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Ajándékkönyvek.

  41    Szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel.

 ( 210 ) M 19 02651

 ( 220 ) 2019.09.02.

 ( 731 )  Obschestvo s ogranichennoi otvetstvennostyu "EJS GEJMING", Moskow (RU)

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

 ( 541 ) CORNFAP

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok, rögzített; letölthető számítógépes játékszoftverek; számítógépes játékszoftverek,

rögzített; mobil alkalmazások; játékszoftver-alkalmazások mobiltelefonokhoz; letölthető csengőhangok

 mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető zenefájlok; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz.

 ( 210 ) M 19 02656

 ( 220 ) 2019.09.03.

 ( 731 )  FOREST HUNGARY KFT., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) FDS

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

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

 ( 210 ) M 19 02658

 ( 220 ) 2019.09.03.

 ( 731 )  Keresztesi Barbara, Budapest (HU)

 ( 541 ) Mézeskalácsváros a Bálnában

 ( 511 )  6    Szoborművek nem nemesfémből.

 ( 210 ) M 19 02663

 ( 220 ) 2019.09.03.

 ( 731 )  Poisson-Angeli Barbara, Baja (HU)
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 ( 740 )  dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PLANT A TREE

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02681

 ( 220 ) 2019.09.04.

 ( 731 )  Reign Beverage Company LLC, Los Angeles (US)

 ( 300 )  88325082 2019.03.04. US

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok; sportitalok; alkoholmentes italok; fitness italok; teljesítménynövelő italok.

 ( 210 ) M 19 02683

 ( 220 ) 2019.09.05.

 ( 731 )  HOVÁNY Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Pálvölgyi László Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 ) RAGARDA

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

 ( 210 ) M 19 02689

 ( 220 ) 2019.09.05.

 ( 731 )  FITOMARK-94 Kft., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Sissi

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; borok; szeszes italok; bor alapú italok; desszertborok.

 ( 210 ) M 19 02700

 ( 220 ) 2019.09.05.

 ( 731 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GoldenCat

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 210 ) M 19 02701
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 ( 220 ) 2019.09.05.

 ( 731 )  Duan Chao, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mayer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermek [szolgáltatások]; gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 02702

 ( 220 ) 2019.09.05.

 ( 731 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Marley

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 210 ) M 19 02703

 ( 220 ) 2019.09.05.

 ( 731 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes, (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Missy

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak.

 ( 210 ) M 19 02856

 ( 220 ) 2019.09.19.

 ( 731 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények, ajakrúzsok, bőrápoló kozmetikumok, bőrfehérítő készítmények, bőrfehérítő krémek, dezodoráló

szappan, dezodorok emberi használatra vagy állatoknak, fogkrémek, hajápoló folyadékok, hajbalzsamok,

hajspray, izzadásgátló piperecikkek, izzadásgátló szappan, kozmetikai, szépségápolási készítmények,

körömlakkok, lakkeltávolító termékek, lakklemosók, samponok, szemöldökceruzák (1), szemöldökceruzák (2),

 szempillaspirál, szőrtelenítők.

A rovat 157 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  229.232

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 02675

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erzse Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  229.233

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 02676

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  Somodi Bertold 57%, Budapest (HU)

 Csifári Máté 43%, Budapest (HU)

 ( 541 )  WORLD IS MINE Radio Show

 ( 511 )   38    Távközlés; rádióadás; rádióadás és vétel; rádiós kommunikáció.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; zenei rendezvények szervezése;

táncos rendezvények; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; vállalati rendezvények (szórakoztatás); zenés

szórakoztató rendezvények szervezése;jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez;

jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre;szórakoztatásról és

 szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.

 ( 111 )  229.234

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 02674

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  West End Magyarország Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erzse Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  229.235

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 02677

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  Csifári Máté 43%, Budapest (HU)

 Somodi Bertold 57%, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlés; rádióadás; rádióadás és vétel; rádiókommunikációs szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; zenei rendezvények szervezése;

táncos rendezvények; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató

rendezvényekhez; szórakoztató rendezvényekszervezése és lebonyolítása; jegyinformációs szolgáltatások

szórakoztató rendezvényekhez; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre;

 szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztülnyújtott tájékoztatás.

 ( 111 )  229.236

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 02848

 ( 220 )  2019.09.18.

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

 ( 511 )  36    Biztosítási szolgáltatások; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási információs szolgáltatás;

 biztosítási tanácsadás; biztosításközvetítés.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M2331



Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 18 01148

 ( 220 ) 2018.04.11.

 ( 731 )  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 szakosodottegyesület 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 összefogásszervezése hátrányos helyzetű csoport számára, érintett családok

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

használt cikkek és ruhák csere-beréje, ennek megszervezése; adománygyűjtésszervezése; 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.

 ( 210 ) M 19 00817

 ( 220 ) 2019.03.14.

 ( 731 )  WIM GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HOLI

 ( 511 ) 2    Festékporok, világító festékek, foszforeszkáló festékek, szórható festékek, bőrre használatos festékek; színes

 fluoreszkáló porok.

 41    Zenei rendezvények szervezése, táncos rendezvények, vállalati rendezvények (szórakoztatás); szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; zenés szórakoztató rendezvények szervezése, kulturális célú rendezvények szervezése;

jegyvásárlási szolgáltatásokszórakoztató rendezvényekhez, jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató

rendezvényekhez; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények

szervezése és lebonyolítása; művészek fellépésének lefoglalása rendezvényekre(szponzori, promoter

szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; lemezlovasok, DJ

szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online

 hálózaton ésaz interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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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

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2341



 ( 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
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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,

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2356



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;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2363



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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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  121.883

 ( 732 )  The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  122.301

 ( 732 )  ARKEMA FRANCE, Colombes (FR)

 ( 111 )  122.312

 ( 732 )  Avdel UK Limited, Welwyn Garden City, Hertfordshire (GB)

 ( 111 )  122.321

 ( 732 )  DC Comics, Burbank, CA 91505 (US)

 ( 111 )  127.672

 ( 732 )  AbbVie Inc., North Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  128.998

 ( 732 )  C&C IP SARL, Luxembourg (LU)

 ( 111 )  129.313

 ( 732 )  Kubota Corporation, Osaka (JP)

 ( 111 )  129.314

 ( 732 )  Kubota Corporation, Osaka (JP)

 ( 111 )  129.425

 ( 732 )  Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve (BE)

 ( 111 )  129.840

 ( 732 )  Playboy Enterprises International, Inc., Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  158.876

 ( 732 )  INNOVASTER GM., Veresegyház (HU)

 ( 111 )  159.713

 ( 732 )  C.D. ABBIGLIAMENTO BRANDS LIMITED, Larnaca (CY)

 ( 111 )  160.382

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  160.603

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  160.604

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  160.681

 ( 732 )  Szabó Károly, Budapest (HU)

 ( 111 )  161.134
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 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  161.666

 ( 732 )  Apollo Education Group, Inc., Phoenix, Arizona (US)

 ( 111 )  162.135

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  162.579

 ( 732 )  PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  162.844

 ( 732 )  STÜHMER Kft., Maklár (HU)

 ( 111 )  163.079

 ( 732 )  PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  163.160

 ( 732 )  Intervet Inc., Madison, New Jersey (US)

 ( 111 )  163.361

 ( 732 )  PICK SZEGED Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  163.524

 ( 732 )  GUANGDONG Foodstuffs Import & Export (Group) Corporation, Guangzhou (CN)

 ( 111 )  163.731

 ( 732 )  Circa Footwear, San Clemente, Kalifornia (US)

 ( 111 )  163.953

 ( 732 )  Intervet Inc., Madison, New Jersey (US)

 ( 111 )  164.019

 ( 732 )  dr. Fodros István, Budapest (HU)

 ( 111 )  164.126

 ( 732 )  dr. Futóné Szántó Zsuzsa, Budapest (HU)

 ( 111 )  164.308

 ( 732 ) QUALCOMM INCORPORATED (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), San Diego, Kalifornia

 (US)

 ( 111 )  164.328

 ( 732 )  Comme des Garcons Co., Ltd., Tokió (JP)

 ( 111 )  164.859

 ( 732 )  Chen Li Rong, Budapest (HU)

 ( 111 )  165.253

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  165.278
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 ( 732 )  Thai Agri Foods Public Company Limited, Samut Prakan Province 10540 (TH)

 ( 111 )  167.871

 ( 732 )  Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)

 ( 111 )  167.873

 ( 732 )  Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)

 ( 111 )  171.652

 ( 732 )  Prime Car Management S.A., Gdansk (PL)

 ( 111 )  197.816

 ( 732 )  Lead Factory Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.567

 ( 732 )  dr. Bánné Lázár Györgyi, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  198.934

 ( 732 )  Szinergia Projekt-, Működés- és Változásmenedzsment Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.941

 ( 732 )  SILVER KIADÓ Kiadói, Média-, és Tartalomszolgáltató, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.060

 ( 732 )  Wang Linsen, Budapest (HU)

 ( 111 )  199.178

 ( 732 )  Mo-Fa-Ker Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)

 ( 111 )  199.220

 ( 732 )  WebDream Magyarország Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.495

 ( 732 )  24 H Futárpostai Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.659

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  200.275

 ( 732 )  Közép Európai Egyetem, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.456

 ( 732 )  Travel House Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.522

 ( 732 )  Területi Művelődési Intézmények Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.622

 ( 732 )  MAGLIA 2000 Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  200.652

 ( 732 )  Első Magyar Optikus Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  200.688

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.019

 ( 732 )  Ráthonyi Kft. "f.a.", Debrecen (HU)

 ( 111 )  201.030

 ( 732 )  Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.089

 ( 732 )  Dr. Clauder solutions for pets GmbH, Hamminkeln (DE)

 ( 111 )  201.151

 ( 732 )  Friotech Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  201.193

 ( 732 )  SuperShop Marketing Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.545

 ( 732 )  BR International Holdings Inc., Jebel Ali Dubai (AE)

 ( 111 )  201.893

 ( 732 )  Palace Ingatlantanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.941

 ( 732 )  Balatoni Bob Szabadidős Szórakoztató és Szolgáltató Kft., Balatonfűzfő (HU)

 ( 111 )  208.925

 ( 732 )  SALVUS Gyógy és Ásványvíz Termelő, Feldolgozó és Értékesítő Kft., Pilisszentiván (HU)

A rovat 61 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  130.430

 ( 732 )  Aptiv Technologies Limited, St. Michael (BB)

 ( 111 )  140.002

 ( 732 )  Premier Brands IP LLC, New York, New York (US)

 ( 111 )  168.731

 ( 732 )  UAB "ROSHEN NORD", Klaipéda city (LT)

 ( 111 )  180.253

 ( 732 )  British Broadcasting Corporation, London (GB)

 ( 111 )  194.558

 ( 732 )  Guardian Industries, LLC, Auburn Hills, Michigan (US)

 ( 111 )  199.220

 ( 732 )  WebDream Magyarország Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.524

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York 10007, NY (US)

 ( 111 )  202.525

 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York 10007, NY (US)

 ( 111 )  204.260

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

 ( 111 )  204.261

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

 ( 111 )  215.521

 ( 732 )  BLK DNM Foundation AB, Stockholm (SE)

 ( 111 )  215.522

 ( 732 )  BLK DNM Foundation AB, Stockholm (SE)

 ( 111 )  219.596

 ( 732 )  Chili Center Kft., Budapest (HU)

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  127.672

 ( 732 )  AbbVie Inc., North Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  161.666

 ( 732 )  Apollo Education Group, Inc., Phoenix, Arizona (US)

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

 ( 111 )  165.253

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  198.567

 ( 732 )  dr. Bánné Lázár Györgyi, Hódmezővásárhely (HU)

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

 Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.929

 ( 732 )  Feuertag Ottó, Budapest (HU)

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

 ( 111 )  225.784

 ( 732 )  Angyal Zoltán, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  161.666

 ( 732 )  Apollo Education Group, Inc., Phoenix, Arizona (US)

 ( 111 )  165.253

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  198.567

 ( 732 )  dr. Bánné Lázár Györgyi, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  200.611

 ( 732 )  Naturgold Farms Kft., Szendrő (HU)

 ( 111 )  204.507

 ( 732 )  Natur Gold Farms Kft., Szendrő (HU)

 ( 111 )  212.687

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.681

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.682

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.701
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 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.784

 ( 732 )  Angyal Zoltán, Nyíregyháza (HU)

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  128.531

 ( 732 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632 (US)

 ( 111 )  131.303

 ( 732 )  TI Gotham Inc., New York, NY (US)

 ( 111 )  142.994

 ( 732 )  Premier Brands IP LLC (a Delaware Limited Liability Company), New York, New York (US)

 ( 111 )  162.844

 ( 732 )  STÜHMER Kft., Maklár (HU)

 ( 111 )  199.659

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  200.456

 ( 732 )  Travel House Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.652

 ( 732 )  Első Magyar Optikus Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.089

 ( 732 )  Dr. Clauder solutions for pets GmbH, Hamminkeln (DE)

 ( 111 )  212.687

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.681

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.682

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  213.701

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 19 00568

 ( 731 )  MEDIA VIVANTIS ZRT, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 19 02010

 ( 731 )  Baracskay Veronika, Ráckeve (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 19 00361

 ( 731 )  KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Marton Pál ügyvéd, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 16 03186

 ( 731 )  Kutasi Kelli, Domony (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 97 01474

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 00979

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 02187

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 01246

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 01725

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 08 03485

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 00526
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 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 01000

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 00998

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 00997

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 01001

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 09 01286

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 10 02406

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 11 00978

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 11 02511

 ( 731 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 15 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  678.234

 ( 541 )  MOBIDUR

 ( 511 )  2

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.228.358

  
( 546 )

 ( 511 )  1-24, 26-27, 29-31, 33-40, 42, 44-45

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.228.359

  

( 546 )

 ( 511 )  1-24, 26-27, 29-31, 33-40, 42, 44-45

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.318.803

  

( 546 )

 ( 511 )  19-20, 27

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.319.740

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.343.294

 ( 541 )  THIS CHANGES EVERYTHING

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.380.188
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( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.380.467

 ( 541 )  KOZA DEREZA

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.384.458

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.477

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.507

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.616

 ( 541 )  MICROBIOME FRIENDLY

 ( 511 )  1, 3, 5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019
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 ( 111 )  1.474.647

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 20, 40

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.660

  

( 546 )

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.684

 ( 541 )  ilahui

 ( 511 )  3, 14, 35

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.690

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.739

 ( 541 )  GLITTER GLAM

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.882

  ( 546 )

 ( 511 )  27

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.892

 ( 541 )  DEFEND SMART Protect

 ( 511 )  36
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 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.474.946

  
( 546 )

 ( 511 )  35-36, 42

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.056

 ( 541 )  FaSoLa

 ( 511 )  3, 5, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24, 26-27, 35

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.154

 ( 541 )  ANGIREX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.206

  

( 546 )

 ( 511 )  9-10, 21, 25

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.225

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 35, 43

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.281

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 13

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.308
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( 546 )

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.328

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.442

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.469

 ( 541 )  BERTONE

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.475

 ( 541 )  SWK

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.489

  

( 546 )

 ( 511 )  16, 35-37, 41-42

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.538

 ( 541 )  ROSACELIP

 ( 511 )  5, 35

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.566
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( 546 )

 ( 511 )  3-4, 6, 8-9, 11, 16, 21, 24-25, 27

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.596

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.635

 ( 541 )  deo fresh

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.680

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.694

 ( 541 )  BOVRIQU

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.695

 ( 541 )  BEMCIZO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.698

 ( 541 )  MYABOV
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 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.715

 ( 541 )  WEVABEV

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.718

 ( 541 )  POBEVCY

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.731

 ( 541 )  SWEVLI

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.732

 ( 541 )  YORDREMO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.740

 ( 541 )  FRIBEVI

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.04.

 ( 450 )  GAZ 25/2019

 ( 111 )  1.475.768

 ( 541 )  TRIALTEC

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.475.786

 ( 541 )  freedom zones

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.475.792
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( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.475.828

  ( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.475.838

  

( 546 )

 ( 511 )  36, 41, 43

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.475.839

 ( 541 )  SUDOCREM MULTI-EXPERT

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.475.849

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.475.904

 ( 541 )  POLYNESIA ELEMENTS

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.107

 ( 541 )  Intervalves Technologies

 ( 511 )  7
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 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.124

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.141

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.157

 ( 541 )  Intervalves

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.158

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.197

 ( 541 )  POLYNESIA SECRETS

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.231

 ( 541 )  SUNSET DREAM

 ( 511 )  3
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 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.261

 ( 541 )  LENTION

 ( 511 )  9, 20, 35

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.293

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.301

 ( 541 )  IBUZAP

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.315

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.324

 ( 541 )  KONSEQUENT

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.412

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.432

 ( 541 )  ETERN

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019
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 ( 111 )  1.476.503

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.514

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 42

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.521

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 38, 42, 45

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.569

 ( 541 )  EDGE LIGHT DESIGN

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.683

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 42

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.712

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.795
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( 546 )

 ( 511 )  35-37, 39, 41-45

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.816

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35, 37, 42

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.476.921

 ( 541 )  INTEL ADAPTIX

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.477.001

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.477.050

 ( 541 )  Kaspi Bank

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.477.157

 ( 541 )  LED LIGHT DESIGN

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

 ( 111 )  1.477.174
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( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.07.11.

 ( 450 )  GAZ 26/2019

A rovat 79 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  443.344

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  969.862

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.141.597

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.286.995

 ( 151 )  2019.10.07.

 ( 111 )  1.390.545

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.050

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.055

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.077

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.168

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.173

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.219

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.224

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.251

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.257

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.293

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.301

 ( 151 )  2019.09.17.
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 ( 111 )  1.452.312

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.315

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.322

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.397

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.415

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.417

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.498

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.500

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.510

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.645

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.650

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.731

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.753

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.836

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.856

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.862

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.939

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.452.987
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 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.055

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.088

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.147

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.161

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.230

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.252

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.296

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.317

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.414

 ( 151 )  2019.09.18.

 ( 111 )  1.453.418

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.467

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.497

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.453.538

 ( 151 )  2019.09.17.

 ( 111 )  1.454.878

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.454.913

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.454.923

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.454.925

 ( 151 )  2019.10.08.
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 ( 111 )  1.455.031

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.105

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.174

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.175

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.199

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.236

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.322

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.350

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.434

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.436

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.465

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.466

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.594

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.700

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.725

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.750

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.784

 ( 151 )  2019.10.08.
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 ( 111 )  1.455.792

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.793

 ( 151 )  2019.10.08.

 ( 111 )  1.455.907

 ( 151 )  2019.10.08.

A rovat 71 darab közlést tartalmaz. 
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