
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  229.054

 ( 151 )  2019.09.16.

 ( 210 )  M 17 02554

 ( 220 )  2017.08.10.

 ( 732 )  Palotás János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, valamint gyümölcsök.

  33    Magyarországról származó borok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketingtevékenység; termékbemutatók; kereskedelmi

célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; ügynöki tevékenység; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

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

 [üzleti segítségnyújtás]; információk számítógépes adatbázisba való rendezése és gyűjtése.

  39    Szállítás; csomagolás és raktározás; csomagküldő szolgálat; utazásszervezés.

 41    Nevelés; különböző szintű oktatások szervezése; szakmai képzések; konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; üzleti klubok üzemeltetése.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftvertervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.214

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 19 00171

 ( 220 )  2017.02.16.

 ( 732 )  Enterprise Holdings, Inc., St. Louis, Missouri (US)

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

 ( 541 )  E PLUS

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver, mely alkalmas a forgalmazók hálózatának menedzselésére, a szállítói feladatok

ütemezésére, a szállítói megbízások munkafolyamatának kezelésére, valamint a szállítói teljesítmény elemzésére,

értékelésére és pontozására; számítógépes szoftver a karosszérialakatosműhely menedzsment, a jármű javítás, a

jármű bérlés, a jármű lízing, a jármű flottamenedzsment, a jármű-biztosítási igények kezelése, a jármű- és

szállítás rendelés illetve járműmegosztás, a járműhitelezési szolgáltatások, a pénzügyi és biztosítási igények

kezelése, a költség menedzsment és a költség összehasonlítás területén; számítógépes szoftver a jármű bérbeadás,

a jármű-biztosítás és pénzügyi igénykezelés, a jármű javítás, a jármű lízing, a jármű- és szállítás rendelés illetve

járműmegosztás, valamint jármű flottamenedzsment szervezésére, koordinálására, megkönnyítésére, tranzakciók

kezelésére, számlázására, fizetési megoldásaira és ütemezésére; számítógépes szoftver a gépjárműkölcsönzők,

karbantartók, tisztító és javító, valamint szervizszolgáltatások értékelésére, auditálására, elemzésére és

minősítésére, üzleti célú felhasználásra; elektronikus, kódolt, mágneses és elektronikus kulcskártyák járművekhez

történő használatra, valamint felhasználásuk a járművek kölcsönzése, a gépjármű-lízing, a járműjavítás, a jármű

flottamenedzsment, a jármű-kölcsönzéssel összefüggő foglalási szolgáltatások, valamint a járműmegosztás

tekintetében; elektromos jármű töltőállomások, melyek töltő portból és burkolatból állnak, és az elektromos áram

járműbe juttatására használhatók; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy reprodukálására szolgáló

berendezés; SIM kártyák (előfizetői azonosító kártyák); számítógépes szoftver a jármű bérbeadás szervezésére,
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koordinálására, ellátására, tranzakciók kezelésére, számlázására, fizetési megoldásaira és ütemezésére; a

jármű-biztosítás és pénzügyi igénykezelés, a jármű javítás, a jármű lízing, a jármű- és szállítás rendelés illetve

járműmegosztás, a jármű flottamenedzsment, harmadik féltől származó szolgáltatásokra, valamint harmadik fél

 szolgáltatók hálózatainak szervezésére.

 35    Jármű forgalmazói szolgáltatások, gépkocsik, teherautók, autók, és szárazföldi járművek tekintetében; üzleti

adminisztráció és menedzsment szolgáltatások; járművek és jármű javítással kapcsolatos üzleti menedzsment és

adminisztráció szolgáltatások; számviteli szolgáltatások; járműflotta menedzsment szolgáltatások; a járművek

nyomon követését és ellenőrzését is magába foglaló, üzleti célú menedzsment és adminisztratív szolgáltatások;

autójavító, karbantartó és szervizszolgáltatások értékelése, auditálása, elemzése és minősítése üzleti célokra;

autójavító szolgáltatások értékelése, auditálása, elemzése és minősítése üzleti célokra; üzleti konzultációs

szolgáltatások, egy vagy több járműből álló flották kezelésével kapcsolatban, kereskedelmi célokra; számlák és

kifizetések feldolgozása járműjavítás és bérlés esetén, valamint a jármű bérleti és javítási információinak

dokumentálása; gépjármű biztosítási igények kezelésével kapcsolatos üzleti adminisztráció és menedzsment

szolgáltatások; vásárlói hűségszolgáltatások és vásárlói klub-szolgáltatások, kereskedelmi-, promóciós és/vagy

reklámcélokra; üzleti bemutatkozások járműkölcsönzési, járműjavítási és járműmegosztási célokra; gépjármű

biztosítási igények dokumentálása és üzleti kimutatások készítése, információs, tanácsadói és konzultációs

szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban; a biztosítók és más szolgáltatók számára,

orvosi és nem orvosi szakértői tanúk beszámolóinak megtalálása, elemzése és beszerzése, valamint szükség

esetén az üléseken és konferenciákon való részvétel megszervezése; a fent említett szolgáltatásokkal összefüggő

 információk és tanácsadói szolgáltatások; irodai menedzsment és adminisztrációs szolgáltatások.

 36    Jármű flottamenedzsment szolgáltatások, nevezetesen, a járművek finanszírozásának nyújtása és

megszervezése, valamint mások számára biztosítási ügynöki szolgáltatások nyújtása a felelősség, káresemények,

és a járművekhez köthető átfogó biztosítások területén; jármű-biztosítási szolgáltatások; jármű-biztosítási

viszonteladói, ügynöki és ellátó szolgáltatások; jármű-biztosítási kárigények kezelésének dokumentálása és

bejelentése; pénzügyi segítség- és hitelnyújtás járműbérléshez és javításhoz; biztosítási szolgáltatások; hitelezői

szolgáltatások biztosítása szakértői tanú-szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban; követelésteljesítési ügynökségi

szolgáltatások; biztosítási események felmérése és feldolgozása; gépjármű-biztosítással kapcsolatos tanácsadói és

közvetítői szolgáltatások, kiegészítő biztosítási termékek a gépjármű-használattal összefüggésben (beleértve, de

nem kizárólagosan: elveszett kulcsok, helytelen üzemanyag, cserejárművek és kiegészítő védelem), illetve egyéb

általános biztosítási termékek; perköltség finanszírozás; biztosítói jogi szolgáltatások; hitelnyújtás;

hitellehetőségek biztosítása; követelések és biztosítási kárigények megállapítása, értékbecslés, értékelés,

kárrendezés, feldolgozás, menedzsment, adminisztrációs és ügynökségi szolgáltatások; pénzügyi követelések

beszedése és átutalása; kifizetések feldolgozása járműjavításhoz és bérléshez; jármű-biztosítási igények

adminisztrációja és kezelése; fizetőrendszerrel kapcsolatos információkat tartalmazó weboldal biztosítása

járműjavításhoz és járművek kölcsönzéséhez; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a

 fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 37    Javítás, szerelés és telepítés; járművekkel kapcsolatos összeszerelési szolgáltatások; járműjavítói

szolgáltatások; jármű karbantartási szolgáltatások; járművek szervizelése; járműjavítói szolgáltatás és

karbantartás, beleértve a jármű flottamenedzsmentet és/vagy a bérelt járművekhez kapcsolódó jármű-kölcsönzői

szolgáltatásokat, kárrendezést és - elszámolást is; járműkomponensek, járműalkatrészek, járműrendszerek és

műszaki termékek telepítése, összeszerelése, javítása és karbantartása; gumiabroncs felszerelése és centírozása;

jármű kenőanyag és olajcsere; a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos berendezések bérlése, hitelezése,

kölcsönzése; jármű- és karosszéria javítási információk dokumentálása és jelentése; karosszéria-műhelyekkel,

javító- és szervizközpontokkal, illetve garázsokkal kapcsolatos mérnöki, javítási, telepítési, karbantartási és

összeszerelési szolgáltatások; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett

 szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 38    Távközlési szolgáltatások; járművekkel és jármű-meghibásodással, valamint vészhelyzeti szituációk esetén

a szállítással, járművekkel, gyalogosokkal, sofőrökkel és utasokkal kapcsolatos távközlési szolgáltatások;
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távközlési szolgáltatások a karosszéria- és járműjavítással, a gépjármű-kölcsönzéssel, a gépjármű-lízinggel, a

jármű flottamenedzsmenttel, a gépjármű-biztosítási kárrendezéssel, a jármű- és szállítás foglalással, illetve

járműmegosztással, a járműhitel-szolgáltatásokkal, a pénzügyi és biztosítási igényekkel, a pénzügyi követelések

kezelésével, valamint a biztosítási kárigények kezelésével kapcsolatban; vészhelyzeti üzenetküldő szolgáltatások;

online fórumok és csevegőszobák (chat) biztosítása; hírügynökségi szolgáltatások; információs, tanácsadói és

 konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 39    Járműkölcsönzői és lízingszolgáltatások; járműmegosztással kapcsolatos szolgáltatások;

gépjárműkölcsönzéshez, lízinghez és megosztáshoz kapcsolódó foglalási szolgáltatások; ideiglenes biztosítás az

autómegosztó szolgáltatásban résztvevő járművek számára; szállítói szolgáltatások; járműkölcsönzői

szolgáltatások jármű-flottamenedzsment célokra; meghibásodott járművekkel kapcsolatos vontatási

szolgáltatások; járművontatási szolgáltatások; jármű-meghibásodás helyreállítását célzó szolgáltatások;

gépjárműjavítás; járműkölcsönzői információk, járműmegosztás és járműkölcsönzéshez kapcsolódó foglalási

szolgáltatások dokumentálása és jelentése; szervezés és helyfoglalás utazással és szállítással kapcsolatban;

 információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 41    Szakemberképzés biztosítása; szakképzés és felkészítés a biztosítói és biztosítási kárigények

vonatkozásában; szakképzés és felkészítés a járműkölcsönzéssel kapcsolatban; járműflottamenedzsment;

karosszéria-műhely és karosszéria-műhely menedzsment; járműjavítás; ügyfélszolgálat; hűségprogramok

ügyfelek részére; weboldal és szoftveralkalmazás-menedzsment; járműhitel vonatkozásában; információs,

 tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 42    Alkalmazás-szolgáltató (ASP) által biztosított szoftver, mely alkalmas a forgalmazók hálózatának

menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások munkafolyamatainak

kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és pontozására; platform, mint

szolgáltatás (PAAS - platform szolgáltatás) által biztosított szoftver, mely alkalmas a forgalmazók hálózatának

menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások munkafolyamatainak

kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és pontozására; szoftver, mint

szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott szoftver-szolgáltatások), a szolgáltató által biztosított szoftver, mely alkalmas a

forgalmazók hálózatának menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások

munkafolyamatainak kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és

pontozására; ideiglenesen használható web-alapú, nem letölthető szoftver, mely alkalmas a forgalmazók

hálózatának menedzselésére, a forgalmazói feladatok ütemezésére, a forgalmazói megbízások

munkafolyamatainak kezelésére, valamint a forgalmazók teljesítményének elemzésére, értékelésére és

pontozására; szállítási, számlázási és fizetési menedzsmenttel kapcsolatos alkalmazás-szolgáltatói online platform

és weboldal szolgáltatások, járműjavítók, karbantartók, szervizek és járműkölcsönzők részére; jármű

flottamenedzsmenttel kapcsolatos alkalmazás-szolgáltatói online platform és weboldal szolgáltatások;

hitelnyújtási szolgáltatásokkal, biztosítási igényekkel és kárrendezéssel, valamint azok kezelésével és

rendezésével kapcsolatos alkalmazás-szolgáltatói online platform és weboldal szolgáltatások;

alkalmazás-szolgáltatói szolgáltatások a járműjavítás, jármű karbantartás, jármű szervizelés, karosszériajavítás és

menedzsment, követeléskezelés, járműkölcsönzés, jármű információ, járműmegosztás, illetve járműfoglalás

dokumentálásához és jelentéskészítéshez; szoftver, mint szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott

szoftver-szolgáltatások) szállításhoz, járműjavításhoz, jármű karbantartáshoz, jármű szervizeléshez, biztosítási

igényekhez és kárrendezéshez, valamint azok kezeléséhez és rendezéséhez, továbbá pénzügyi hitelnyújtási

szolgáltatásokhoz; szoftver, mint szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott szoftver-szolgáltatások) járműkölcsönzéshez,

járműmegosztáshoz és megrendeléshez; szoftver, mint szolgáltatás (SAAS - szolgáltatott szoftver-szolgáltatások)

jármű flottamenedzsmenthez; web-alapú, nem letölthető szoftverek biztosítása szállítási szolgáltatásokhoz,

valamint számlázási és fizetési menedzsment a járműjavítás, járműkölcsönzés, jármű flottamenedzsment,

biztosítási igények és kárrendezés, valamint azok kezelése és rendezése céljából; alkalmazás-szolgáltatói online

platform és weboldal szolgáltatások a járműjavítás, a karosszériajavítási szolgáltatások, a biztosítási igények és

kárrendezés, valamint azok kezelése és rendezése, a járműkölcsönzési információk, a járműmegosztás és a

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 21. szám, 2019.11.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2590



járműkölcsönzői foglalások dokumentálásához és jelentéskészítéshez; számítógép programozási szolgáltatások;

időjárási információ nyújtása, utazási célokat is beleérte; rendszerek, platformok, szoftverek, szolgáltatott

szoftver-szolgáltatási rendszerek tervezése, programozása, nyújtása és karbantartásának biztosítása,

információ-technológia és információ-technológiai szolgáltatások biztosítása a karosszérialakatos-műhely

menedzsment, a járműjavítás, a járműkölcsönzés, a jármű lízing és a jármű flottamenedzsment területén;

rendszerek, platformok, szoftverek, szolgáltatott szoftverszolgáltatási rendszerek tervezése, programozása,

nyújtása és karbantartásának biztosítása, információ-technológia és információ-technológiai szolgáltatások

biztosítása a gépjármű-biztosítási kárrendezés, a jármű- és szállítás foglalás, a járműmegosztás, a

járműhitel-szolgáltatások, a pénzügyi és biztosítási igények, illetve a pénzügyi követelések kezelésének, a

biztosítási kárigények kezelésének szervezése, koordinálása, biztosítása, az adatfeldolgozás, a harmadik félnek

számító forgalmazók kezelésének, a költségbecslések és a költség-összehasonlítások területén; rendszerek,

platformok, szoftverek, szolgáltatott szoftver-szolgáltatási rendszerek tervezése, programozása, nyújtása és

karbantartásának biztosítása, információ-technológia és információ-technológiai szolgáltatások biztosítása a

járműkölcsönzés, a jármű-biztosítási kárigények kezelésének, a járműjavítás, a jármű lízing, a jármű- és szállítás

foglalás, a járműmegosztás, a harmadik félnek számító forgalmazók kezelésének, a költségbecslések és a

költség-összehasonlítások területén; rendszerek, platformok, szoftverek, szolgáltatott szoftver-szolgáltatási

rendszerek tervezése, programozása, nyújtása és karbantartásának biztosítása, információ-technológia és

információ-technológiai szolgáltatások biztosítása a gépjármű javítási szolgáltatások üzleti célú értékelésére,

auditálására, elemzésére és minősítésére; karosszéria és járműjavító szervizközpontok tervezése; információs,

 tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 43    Ideiglenes szálláshelyek foglalása, fenntartása, szervezése; ideiglenes szálláshelyek foglalása, fenntartása,

szervezése utazók részére; ideiglenes szálláshelyek foglalása, fenntartása, szervezése vészhelyzetekben vagy

balesetekben részt vevő (balesetet szenvedett) utazók részére; információs, tanácsadói és konzultációs

 szolgáltatások nyújtása a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 45    Szerződésekkel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; jogi szerződésekkel kapcsolatos menedzsment

szolgáltatások; a szerződések tárgyalásával és kidolgozásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; ügyvédi és

tárgyalási szolgáltatások; szakértői tanú-szolgáltatások biztosítása; baleseti jelentések; baleset kivizsgálása; jogi

követelések és jogi követelésekkel kapcsolatos behajtási szolgáltatások; jogi és biztosítási követelésekkel

kapcsolatos kivizsgálási szolgáltatások; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások nyújtása a fent

 említett szolgáltatásokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  229.313

 ( 151 )  2019.10.22.

 ( 210 )  M 19 01161

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  X-Pharma Hungary Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Szeles András, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Acaipor étrend-kiegészítők; acetátok gyógyszerészeti célokra; akonitin; albumin étrendkiegészítők;

albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati célokra; albumintartalmú készítmények gyógyászati célokra; aldehidek

gyógyszerészeti célokra; algicidek; alginát étrendkiegészítők; alginátok gyógyszerészeti célokra; alkáli-jodidok

gyógyszerészeti célokra; alkaloidok orvosi, gyógyászati célokra; állatgyógyászati készítmények; állatok

fürdetésére szolgáló készítmények [rovarirtók]; állatpelenkák; aloe vera készítmények gyógyszerészeti célokra;

altatószerek; alumínium-acetát gyógyszerészeti célokra; aminosavak állatorvosi célokra; aminosavak orvosi,

gyógyászati célokra; angosztúra kéreg orvosi, gyógyászati használatra; antibakteriális kézmosók; antibakteriális

szappan; antibiotikumok; antikriptogám készítmények; antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antiparazita

készítmények; antiparazita nyakörvek állatoknak; antiszeptikus vatta; anyarozs gyógyszerészeti célokra; aranyér

elleni készítmények; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz-sók;
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aszeptikus vatta; asztma elleni tea; atkairtó szerek; átültetendő szervek [élő szövetek]; bakteriális készítmények

orvosi és állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati

használatra; balzsamdióhéj gyógyszerészeti használatra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra;

balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; barnító tabletták; bébiételek (1); bébiételek (2); bedörzsölő szerek;

befecskendezhető bőrfeltöltő; biocidok; biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai

készítmények állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra; biológiai szövetkultúrák állatorvosi

célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; bizmut készítmények gyógyszerészeti célokra;

bizmut-szubnitrát gyógyszerészeti célokra; borkő gyógyszerészeti célokra (1); borkő gyógyszerészeti célokra (2);

borogatások; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; bőrkeményedés elleni készítmények; bróm

gyógyszerészeti célokra; bronchodilatátor készítmények; búzacsíra étrend-kiegészítők; cédrusfa rovarriasztóként

történő használatra; cellulóz-észterek gyógyszerészeti célokra; cellulóz-éterek gyógyszerészeti célokra; cement

állatok patáinak kezelésére; cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; citromfű tea

gyógyszerészeti célokra; cukor gyógyászati célokra; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; csontcement sebészeti vagy

ortopédiai célokra; csukamájolaj; dendrimer alapú polimerekből készült gyógyszerészeti kapszulák; dezodorok,

nem emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; diabetikus kenyér

gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; diasztáz

gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok

gyógyászati célokra; digitalin; dohánykivonatok [rovarirtó szerek]; dohánymentes cigaretták gyógyászati

használatra; dohányzásról való leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást

segítő nikotinos rágógumik; édesgyökér gyógyszerészeti célokra (1); édesgyökér gyógyszerészeti célokra (2);

édeskömény gyógyászati célokra; egérirtó szerek; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;

egészségügyi fehérneműk (1); egészségügyi fehérneműk (2); egészségügyi nedvszívó nadrágok inkontinenciában

szenvedőknek; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; elixírek

[gyógyszerészeti készítmények]; előretöltött fecskendők gyógyászati használatra; élő szövetből álló sebészeti

implantátumok; elsősegély dobozok, feltöltve; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; enzimek

állatorvosi célokra; enzimek gyógyászati célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimkészítmények

gyógyászati célokra; erjesztőszerek gyógyszerészeti célokra; erősítő szerek [gyógyszerek]; érzéstelenítők,

anesztetikumok; észterek gyógyszerészeti célokra; éterek gyógyszerészeti célokra; étrend-kiegészítő enzimek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati

használatra; étvágycsökkentő tabletták, gyógyszerek; eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz

gyógyszerészeti célokra; ezüst-nitrátos pálcák, lápiszpálcák; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra;

fagydaganat elleni készítmények; fájdalomcsillapítók; faszén gyógyszerészeti célokra; fejőzsír; fenol

gyógyszerészeti használatra; féreghajtók, anthelmintikumok; féregirtó szerek; fertőtlenítő szappanok;

fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

fertőtlenítőszerek kémiai WC-khez; filoxéra kezelésére szolgáló vegyszerek; fitoterápiás készítmények

gyógyászati használatra; fogászati amalgámok; fogászati aranyamalgámok; fogászati csiszolószerek; fogászati

lakkok; fogászati masztixok (1); fogászati masztixok (2); fogászati viasz; fogsorragasztók; fogtömő anyagok;

fogzást elősegítő készítmények; fogyasztó tabletták; formaldehid gyógyszerészeti célokra; foszfátok

gyógyszerészeti használatra; főzetek gyógyszerészeti célokra; fumigációs készítmények gyógyászati célokra;

fumigációs pasztillák; fürdőkészítmények gyógyászati használatra; fürdősók gyógyászati célokra; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; gabonaüszög kezelésére szolgáló vegyi

készítmények; galluszsav gyógyszerészeti célokra; gázok orvosi, gyógyászati célokra; glicerin gyógyászati

célokra; glicerofoszfátok; glükóz étrend-kiegészítők; glükóz gyógyászati célokra; gombaölő szerek, fungicidek;

goulard-víz, gulárvíz; guajokol gyógyszerészeti célokra; gumi fogászati használatra; gumigyanta gyógyászati

célokra; gumi gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; gyógyanyagokat tartalmazó samponok;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, fagyasztva szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati célra

alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált hús; gyógyászati fogyasztószerek;
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gyógyhatású állateledel; gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; gyógyhatású hajszeszek; gyógyhatású

olajok; gyógyhatású teák, főzetek; gyógynövények; gyógynövénykivonatok orvosi célokra; gyógyszappanok;

gyógyszerek állatorvosi célokra; gyógyszerek fogászati használatra; gyógyszerek humángyógyászati használatra;

gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógyszeres fogkrémek; gyógyszeres masszázsgyertyák;

gyógyszeres piperekészítmények; gyógyszeres samponok kisállatoknak; gyógyszeres száraz samponok;

gyógyszeres szemöblítők; gyógyszerészeti készítmények (1);; gyógyszerészeti készítmények (2); gyógyszerészeti

készítmények bőrápoláshoz; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; gyógyszervegyészeti készítmények;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra;

gyomirtó szerek, herbicidek; gyöngypor gyógyászati célokra; hajkrémek gyógyászati használatra; halliszt

gyógyszerészeti célokra; hashajtók (1); hashajtók (2); hashajtók (3); hematogén szerek; hemoglobin; hidrasztin;

hidrasztinin; hidrogén-peroxid gyógyászati használatra; higanytartalmú kenőcsök; hólyaghúzó szerek; hormonok

gyógyászati használatra; húgyúti bántalmak elleni készítmények; hűtőspray-k gyógyászati célokra; hüvelyöblítők

egészségügyi célokra; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra; idegerősítő szerek; immunerősítők;

inkontinencia pelenkák; ír moha gyógyászati használatra; iszap fürdőkhöz; iszap (gyógyhatású); izotópok

gyógyászati használatra; izzadás elleni szerek; jalapa [gyökér]; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok

gyógyszerészeti használatra; jodoform; jódtinktúra; jujuba, gyógyhatású; káliumsók gyógyászati használatra;

kalomel [gombaölő szer]; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; kandiscukor

gyógyászati célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák gyógyszerekhez; karbolineum [antiparazitikum];

kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; kasu gyógyszerészeti célokra; kazein étrendkiegészítők;

keményítő diétás vagy gyógyszerészeti használatra; kémiai fogamzásgátlók; kémiai reagensek orvosi vagy

állatgyógyászati célokra; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva; kenőcsök gyógyszerészeti használatra;

kenőcsök leégésre; kénrudacskák fertőtlenítésre; kénvirágok gyógyszerészeti célokra; kérgek, fakérgek

gyógyszerészeti célokra; készítmények a szexuális aktivitás csökkentésére; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; kiegészítő szerek [adjuvánsok] orvosi, gyógyászati célokra; kininfa gyógyászati

használatra (1); kininfa gyógyászati használatra (2); kinolin gyógyászati célokra; klorál-hidrát gyógyszerészeti

használatra; kloroform; kokain; kollagén gyógyászati célokra; kollódium gyógyszerészeti célokra;

komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt, lupulin gyógyszerészeti használatra; kondurangó kéreg

gyógyászati célokra; kontaktlencse tisztító készítmények; korhadást okozó gombák elleni készítmények; korpás

fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; kőrisbogárpor; kötözőgéz; kötszerek; kötszer,

mullpólya, sebkötő géz; közegek baktériumtenyészethez; kreozot gyógyszerészeti célokra; kroton kéreg; kúpok

(végbél- vagy hüvely); kuráre; kutya mosdatószerek [rovarirtók]; kvasszia gyógyászati használatra; lábizzadás

elleni szerek; lakmuszpapírok orvosi célokra; lárvairtó szerek; lázcsillapítók; lecitin étrend-kiegészítők; lecitin

gyógyászati használatra; légtisztító készítmények; légyfogó papír; légyfogó ragasztók; légyirtó 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; marószerek

gyógyszerészeti célokra; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyszerészeti használatra; melltartóbetét

szoptatáshoz; menstruációs betétek; menta gyógyszerészeti használatra; mentol; mérgek; mésztartalmú

készítmények gyógyszerészeti használatra; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; mikroorganizmus kultúrák

orvosi és állatgyógyászati használatra (1); mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra (2);

mintázó viasz fogászati használatra; moleszkin gyógyászati használatra; molyirtó papír; molytalanító

készítmények; morzsikapor; mustár borogatások; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárolaj gyógyászati

használatra; nadrágpelenkák babáknak (1); nadrágpelenkák babáknak (2); narkotikumok; nátriumsók gyógyászati

használatra; nedvszívó vatták; nemesfém ötvözetek fogászati célokra; növényi gyökerek, orvosi használatra;

növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra;

nyugtatók; oldatok, folyadékok állatgyógyászati használatra; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra;

oldatok kontaktlencsékhez; oldószerek ragtapaszok eltávolítására; ópium; ópiumszármazékok; opodeldok;
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organoterápiás készítmények; orvosi alkohol (1); orvosi alkohol (2); orvosi kötszerek; ostyakapszulák

gyógyszerészeti célokra; oxigénfürdők; oxigén gyógyászati használatra; őssejtek állatgyógyászati használatra;

őssejtek gyógyászati használatra; papír mustártapaszokhoz; parazitaölő szerek; pasztillák, cukorkák

gyógyszerészeti célokra (1); pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra (2); patkánymérgek; pattanások

kezelésére szolgáló készítmények; pektin gyógyszerészeti használatra; penész elleni vegyi készítmények;

pepszinek gyógyszerészeti használatra; peptonok gyógyszerészeti használatra; piócák gyógyászati használatra;

pollen étrend-kiegészítők; porcelán fogászati protézisekhez; propolisz étrend-kiegészítők; protein

táplálékkiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; quebracho gyógyászati használatra; radioaktív

anyagok gyógyászati használatra; radiológiai kontrasztanyagok gyógyászati használatra; rádium gyógyászati

használatra; ragasztószalagok, ragtapaszok orvosi és gyógyászati célokra; rágógumi gyógyászati célokra;

reagenspapír állatorvosi célokra; rebarbaragyökér gyógyszerészeti használatra; repülősók; ricinusolaj gyógyászati

célokra; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó hatású állatsampon; rovarirtó szerek;

rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarriasztó anyaggal átitatott karkötők; rovarriasztó füstölőszerek; rovarriasztók;

rovarriasztó szerek kutyáknak; savak gyógyszerészeti célokra; sebészeti kötözőanyagok; sebészeti ragasztók;

sebszivacsok; sebtapaszok; sók ásványi fürdőkhöz; sók gyógyászati használatra; sperma mesterséges

megtermékenyítéshez; sterilizáló készítmények; szájöblítők gyógyászati célokra; szarvasmarha lemosására

szolgáló szerek [rovarirtók]; szasszaparilla gyógyászati használatra; székrekedés enyhítésére szolgáló

gyógyszerek; szemölcseltávolító tollak, stiftek; szemtapaszok gyógyászati célokra; szemvizek; szérumok;

szérumterápiás gyógyszerek; szexuális síkosítószerek; szexuális stimuláló gélek; szikkatívok [szárító anyagok]

gyógyászati használatra; szirupok gyógyszerészeti használatra; szódabikarbóna gyógyszerészeti célokra;

szorítókötések, borogatások; szőlőbetegségek kezelésére szolgáló vegyszerek; szteroidok; sztrichnin;

szulfonamidok [gyógyszerek]; talajfertőtlenítő készítmények; tamponok; tápanyagok mikroorganizmusok

számára; táplálékkiegészítők; tárnics, encián gyógyszerészeti célokra; tejcukor [laktóz] gyógyszerészeti

használatra; tejfermentumok gyógyszerészeti használatra; tejpor csecsemőknek (1); tejpor csecsemőknek (2);

tengervíz gyógyfürdőhöz; terapeutikus fürdőkészítmények; termálvizek; terpentin gyógyszerészeti használatra;

terpentinolaj gyógyszerészeti használatra; tetű elleni kezelésre szolgáló készítmények [tetűirtó szerek]; tetűirtó

samponok; timol gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek gyógyászati

célokra; tyúkszemirtó szerek; tyúkszem védő gyűrűk lábra (1); tyúkszem védő gyűrűk lábra (2); vakcinák

[oltóanyagok]; vállcsontok sebészeti célokra; vatta gyógyászati célokra (1); vatta gyógyászati célokra (2);

vattapálcikák gyógyászati célokra; vazelin gyógyászati használatra; vegyi készítmények a gabonát megtámadó

betegségek kezelésére; vegyi készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra;

vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vegyi készítmények terhesség megállapítására; vegyi vezetők

elektrokardiográfiai (EKG) elektródákhoz; vér orvosi, gyógyászati célokra; vérplazma; vérzéscsillapító

készítmények; vérzéscsillapítók gyógyászati használatra; vérzéscsillapító rudak; vitaminkészítmények;

 vitaminpótló tapaszok; zselatin (1); zsírok állatgyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra.

 ( 111 )  229.314

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 01057

 ( 220 )  2019.03.27.

 ( 732 )  Balló Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dobos István, Budapest

 dr. Kőhidi Ákos, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Átmeneti üzletmenedzsment; kiszervezett vállalatirányítás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; titkársági szolgáltatások; vállalati irodai titkársági szolgáltatások; kereskedelmi közvetítői

 szolgáltatások; székhelyszolgáltatás; összetett adminisztratív tevékenység.
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 ( 111 )  229.315

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01063

 ( 220 )  2019.03.28.

 ( 732 )  BEST-KONTÍR 2003 Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Együtt megtaláljuk az arany középutat

 ( 511 )  35    Üzleti könyvvizsgálat; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; könyvvizsgálattal kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 adótanácsadás [könyvelés].

 36    Adózással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; adóbecslések; életbiztosítások; tanácsadási szolgáltatások

 életbiztosításokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  229.316

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01061

 ( 220 )  2019.03.28.

 ( 732 )  Édes Éden Kft., Sajószöged (HU)

 ( 541 )  LOLmarkt

 ( 511 )  25    Kötött pólók; nyomtatott pólók; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan

 pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó].

  40    Pólóhímzési szolgáltatások; pólónyomás, pólónyomtatás.

  42    Logók tervezése pólókra.

 ( 111 )  229.317

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01058

 ( 220 )  2019.03.27.

 ( 732 )  Sántha Gergő, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül;

edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; életmentési módszerek oktatása; erősítő és kondicionáló edzés;

felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási szolgáltatások; fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai

erőnléti oktatás; hegyi túrázással kapcsolatos bentlakásos tanfolyamok; képzés és oktatás; képzési tanfolyamok

biztosítása fiatalok számára; képzési tanfolyamok biztosítása; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási

anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatás és képzés

biztosítása; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási előadások

szervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és

képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási és képzési szolgáltatások;

oktatási események szervezése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk; sportoktatás;

sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás szervezése; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások;

sportoktatók képzése; sportoláshoz kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások; sportolók képzése; sporttal

kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és

képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; sporttevékenységek oktatása;

sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;

tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok

biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése, tartása;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 21. szám, 2019.11.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2595



tanfolyamszervezés; téli sportokkal kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testmozgással

kapcsolatos oktatás biztosítása; testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; turista létesítmények

által nyújtott oktatási szolgáltatások; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok; élő sportesemények lebonyolítása; sport edzőtábori szolgáltatások;

sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportesemények

megszervezése; sportoktatás/edzés; sportrendezvények lebonyolítása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások

 biztosítása; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás.

 45    Áruk biztonsági jelölése; baleseti jelentések; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

biztonsággal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; biztonsági értékelés; biztonsági kockázatok értékelése;

 biztonsági szolgáltatások egyének fizikai védelmére.

 ( 111 )  229.318

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00231

 ( 220 )  2019.01.28.

 ( 732 )  DÍJNET Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zsilla László, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Csomagolópapír; papír-írószer áruk.

 35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; célzott marketing; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; számlakivonatok

 összeállítása; számlázás; üzleti információk.

 36    Alkuszi/ügynöki tevékenység; biztosításközvetítés; hitelkártyás fizetések feldolgozása; jótékonysági célú

 gyűjtések; pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül.

  42    Elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  229.319

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01073

 ( 220 )  2019.03.28.

 ( 732 )  Easynet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Kuponolvasó, utalványolvasó készülékek; letölthető mobiltelefonos kuponok; letölthető alkalmazások mobil

eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; szoftverek

és alkalmazások mobil eszközökhöz; számítógép hardverek; szoftverek közösségi hálózatokhoz; számítógépes

szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként való használatra (api); alkalmazás-programozási interfész

(api) szoftveralkalmazások építéséhez; online közösség létrehozására, kezelésére és azzal történő interakcióra

használt számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a következőket: elektronikus

média vagy információ létrehozása, szerkesztése, feltöltése, letöltése, elérése, megtekintése, posztolása,

megjelenítése, megjelölése, blogolása, adatfolyamos sugárzása, linkelése, megjegyzésekkel való ellátása,

megjegyzések hozzáfűzése, beágyazása, továbbítása és megosztása vagy egyéb módon történő biztosítása

számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; képek, audiovizuális és videotartalmak módosításának és

továbbításának lehetővé tételéhez használatos számítógépes szoftverek; fényképek, képek és audio, videó és
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audiovizuális tartalom módosítására szolgáló szoftver fényképészeti szűrőkkel és kiterjesztett valóság (augmented

reality - ar) effektusokkal, nevezetesen grafika, animációk, szöveg, rajzok, földrajzi címkék, metaadatcímkék,

hiperlinkek; a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs

világhálózaton keresztüli lebonyolítását lehetővé tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek;

számítógépes szoftverek adatok és információk gyűjtéséhez, kezeléséhez, szerkesztéséhez, rendezéséhez,

módosításához, átviteléhez, megosztásához és tárolásához; elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és

emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes kereső szoftver; szoftver az elektronikus

adatok valós környezetekkel történő integrálására szórakoztatási, oktatási, játékkal kapcsolatos, kommunikációs,

valamint közösségi hálózatépítési célból; szoftverek térképészeti szolgáltatásokhoz, tervezési tevékenységekre és

ajánlások megfogalmazására szolgáló szoftver; szoftverek közösségi élet feltérképezésére; szoftverek,

nevezetesen online hirdetési funkciókat biztosító alkalmazás; szoftverek áruk és szolgáltatások megrendelésére

és/vagy megvásárlására; helymeghatározást figyelembe vevő szoftver helyek keresésére, meghatározására és

megosztására; szoftver vezeték nélküli tartalom, adatok és információk továbbítására; szoftverek, nevezetesen

közösségi hálózati funkciókat biztosító alkalmazás; szoftverek betöltött képek, hang-, audio-vizuális és video

tartalom folyamok, ill. a hozzájuk kapcsolódó szövegek és adatok megtekintésére és azok kezelésére; szoftverek

rendezvények szervezéséhez; számítógépes program; számítógépes szoftver elektronikus üzenetek, grafikák,

képek, hang- és audiovizuális tartalom küldésére és fogadására számítógéppel az interneten és a kommunikációs

hálózatokon; szoftverek kép-, grafika-, hang-, video- és szöveg feldolgozásra; szoftverek hirdetési felületeken,

kijelző paneleken, képernyőkön, interaktív terminálokon, hirdetőoszlopokon és buszmegállók reklámfelületein

történő promóciókhoz és reklámozáshoz; számítógépes világhálókon keresztül történő elektronikus üzleti

tranzakciók lebonyolítását elősegítő elektronikus kereskedelmi szoftverek, felhasználók számára;

ügyfélkapcsolat-kezelési (crm) szoftver; multimédiás kommunikációra, felvételre, továbbításra, műsorsugárzásra,

tárolásra, bemutatásra, adatfogadásra és reprodukálásra alkalmas eszközök; letölthető számítógépes szoftver

olyan mobilalkalmazás formájában, amely lehetővé teszi a felhasználó elhelyezkedési adatainak, fényképeinek és

képeinek megjelenítését és megosztását, valamint más felhasználók és helyek keresésére és lokalizálására,

valamint ezekkel történő kommunikálásra; mobiltelefonokhoz való alkalmazásszoftverek, nevezetesen mások

termékeinek és szolgáltatásainak kritikáit és ajánlásait online közzétevő szoftver; letölthető számítógépes szoftver

olyan mobilalkalmazás formájában, amely lehetővé teszi a felhasználók számára elektronikus média vagy

információ interneten vagy más kommunikációs hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését,

bemutatását, tagolását, bloggolását, megosztását vagy egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek

internetalapú közösségi hálózatépítéshez használt mobilalkalmazások formájában; letölthető szoftver, olyan

mobilalkalmazás formájában, amely lehetővé teszi a felhasználók számára online hirdetések interneten vagy más

kommunikációs hálózaton keresztüli feltöltését, kézbesítését, megjelenítését, bemutatását, tagolását, bloggolását,

megosztását vagy egyéb formátumú szolgáltatását; letölthető szoftverek vezetéknélküli távközlési eszközökhöz

használva, nevezetesen mobiltelefonok vagy tablet eszközökön szöveg, hang, adatok közzétételére, továbbítására,

lekérésére, elérésére, fogadására, felülvizsgálatára, szervezésére, keresésére és kezelésére; vizuális és multimédiás

tartalom, információ és tartalom számítógépeken, mobiltelefonokon, vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs

 eszközökön, valamint elektronikus és optikai kommunikációs hálózatokon keresztül; applikációs szoftver.

 35    Mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; mások áruinak és szolgáltatásainak

marketingje; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása promóciós rendezvényeken; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

népszerűsítése kuponok terjesztése révén; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; mások

termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; marketing, reklám és promóciós

szolgáltatások; számítógépes adatfeldolgozás és hirdetéssel kapcsolatos adatbázisok; hirdetési információk

frissítése számítógépes adatbázisokban; áruk és szolgáltatások hirdetési felületeken történő reklámozása;

piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az

interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; harmadik fél szolgáltatásai és termékei cseréjének és
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értékesítésének lehetővé tétele számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; online piacterek

biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások értékesítői számára; on-line eszközök biztosítása eladók és vevők

összehozása céljából; üzleti hálózatépítés; online számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok

biztosítása az apróhirdetések területén előre fizetett ajándék kártyák, ezen belül ajándékkártya-utalványok

kiadása, amelyek beválthatók termékekre vagy szolgáltatásokra; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen a

közfigyelem felhívása a jótékonysági, emberbarát, önkéntes, köz- és közösségi szolgálat és humanitárius

tevékenységek fontosságára; elektronikus médián keresztül történő reklámozás, ügyfélkapcsolat-menedzsment;

reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, elsősorban kategorizált reklámfelületek biztosítása a

számítógépes világhálózaton keresztül; munkavállalók, vállalatok, szállítók és vevők részére kialakított hűség- és

ösztönzési programok üzleti szervezése és üzleti adminisztrációja; jutalmak üzleti szervezése és üzleti

adminisztrációja papíralapú utalványok, elektronikus utalványok és előrefizetett kártyák használatáért;

reklámszolgáltatások; internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő reklámterjesztés mások

számára; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül

történő videó reklámok terjesztésével; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és

reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti konzultáció; médiatervezés és médiavásárlási szolgáltatások;

márka(név) tanácsadás; kiállítások előkészítése és levezetése; reklámanyagok tervezése mások számára;

utalványok, előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vásárlási megrendelésének ügyintézése;

utalványok, kuponok, előrefizetett-, betéti-vagy hitelkártyák, ajándékkártyák vagy egyéb fizetőeszközök

interneten történő árusításának üzleti adminisztrációja; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; kereskedelmi

 bemutatók és kiállítások szervezése és rendezése.

 ( 111 )  229.320

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00833

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  InsurWiz Technology Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Travel weatherproof powered by blockchain.

 ( 511 )  36    Balesetbiztosítások; biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási díjajánlatok nyújtása; biztosítási díjak

kiszámítása; biztosítási díjak kiszámításával kapcsolatos tájékoztatás; biztosítási díjakkal kapcsolatos

finanszírozási szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások;

biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítási garancia; biztosítási

statisztikai szolgáltatások; biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási statisztikával kapcsolatos szolgáltatások;

biztosítási statisztikai szaktanácsadási és tanácsadási szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások, biztosítások

elrendezése; biztosítási tanácsadás; biztosítások ingatlantulajdonosok számára; biztosítások adminisztrációja;

biztosítási ügyintézés; biztosítási ügyletek adminisztrációja; biztosítással kapcsolatos tájékoztatás;

egészségbiztosítás; egészségügyi biztosítás; életbiztosítási szolgáltatások; ingatlan biztosítások; ingatlanbiztosítási

 szolgáltatások.

 42    Adathitelesítés blokklánc segítségével; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; időjárás-előrejelzés; időjárási információ biztosítása telefonon

keresztül; időjárásjelentés; időjárásról szóló tájékoztatás; meteorológiával kapcsolatos információk gyűjtése;

meteorológiai kutatás; meteorológiai információs szolgáltatások; meteorológiai információk szolgáltatása

hajózáshoz; meteorológiai információk szolgáltatása; meteorológiai előrejelzés; a síelés körülményeit és az

 útlezárásokat befolyásoló időjárási információk biztosítása.

 ( 111 )  229.321

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01062

 ( 220 )  2019.03.28.
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 ( 732 )  BEST-KONTÍR 2003 Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti könyvvizsgálat; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; könyvvizsgálattal kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 adótanácsadás [könyvelés].

 36    Adózással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; adóbecslések; életbiztosítások; tanácsadási szolgáltatások

 életbiztosításokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  229.322

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00305

 ( 220 )  2019.02.01.

 ( 732 )  CIVIL Rendszertechnika és Távfelügyelet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Mátyus Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; páncéltermek

 karbantartása és javítása.

  39    Páncélautós szállítás.

  45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; biztonsági zárak kinyitása; fizikai biztonsági tanácsadás.

 ( 111 )  229.323

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00901

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Ling Sheng Chin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs

  

( 546 )

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

 ( 111 )  229.324

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00897
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 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Minnesota Klinika Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Mentális rehabilitációs szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel

kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; pszichiátriai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.336

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00065

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Seoul (KR)

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

 ( 541 )  ELANTRA

 ( 511 )   12    Gépjárművek; sportkocsik; furgonok [járművek]; teherautók; távolsági autóbuszok; elektromos járművek.

 ( 111 )  229.337

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00057

 ( 220 )  2019.01.11.

 ( 732 )  BALATONFŐ-VIN Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; habzóbor, pezsgő.

 ( 111 )  229.338

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00058

 ( 220 )  2019.01.11.

 ( 732 )  RIEL Kft., Solymár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Biztonsági kamerák, zártláncú televíziós kamerák, lineáris képérzékelőt tartalmazó kamerák, mozgás

hatására bekapcsoló kamerák, digitális kamerák, felügyeleti kamerák, infravörös kamerák, fedélzeti kamerák,

termografikus kamerák, kamerákhoz készített halszemoptikák, kameraállványok értékesítéséhez kapcsolódó kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; képrögzítő készülékek, képfeldolgozó készülékek, videovevők,

videoszerverek, video streaming eszközök, infravörös érzékelő berendezések, tv-szabvány átalakítók,

analóg-digitális átalakítók, konverterek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

képfeldolgozáshoz használt számítógépes programok, szoftverek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; akkumulátorok, elektromos tápegységek, transzformátorok, szünetmentes
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tápegységek, optikai kábelek, száloptikás kábelek, elektromos kábelek, koaxiális kábelek, adatátviteli kábelek,

mikrofon-csatlakozók, csatlakozók, konnektorok, antenna csatlakozók, jack csatlakozók, koaxiális csatlakozók,

készülékházak, elosztó pultok, képernyők és kamerák felszerelésére használt konzolok, számítógépes hálózati

kapcsolók, adatkapcsolók, hálózati routerek értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

riasztó és tűzvédelmi berendezésekhez használt érzékelők, riasztóberendezések, távadók, transzmitterek,

adókészülékek, billentyűzetek, szirénák, berregők, hangjelzők, kaputelefonok, monitorok, tűzjelzők,

tűzdetektorok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; számítógépek, adathordozók,

memóriakártyák értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; gyengeáramú szereléshez

 használt kéziszerszámok értékesítéséhez kapcsolódó kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.339

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00066

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Domaine Quiar Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Balatonfőkajár (HU)

 ( 541 )  Quiar Birtok

 ( 511 )   33    Szőlőbor.

  44    Szőlőtermesztés borkészítés céljából.

 ( 111 )  229.358

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 02168

 ( 220 )  2018.07.17.

 ( 732 )  Rácz Krisztián, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek

rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

 személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); testnevelés.

 43    Foglalás panziókban; kantinok, büfék, étkezdék; kempingezési lehetőségek biztosítása; önkiszolgáló

éttermek; panziók; szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak,

 üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai (szállásadás); vendéglátás.

 ( 111 )  229.359

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00194

 ( 220 )  2019.01.23.

 ( 732 )  Bass Music Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat; csuklyák, kapucnik [ruházat]; parti kalapok

 [ruházat].

  35    Különleges rendezvények promóciója; koncertek promóciója [reklámozása]; zenei koncertek promóciója.

 41    Digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakon [nem letölthető]; hang- és zenefelvételek

készítése; zene rögzítése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; zenei

előadás; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; zenei produkciós
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szolgáltatások; zenés videók készítése; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenei

művek publikálása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások; koncertek

lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása;

koncertek szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertek szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos

szolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; popzenei koncertek szervezése; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei koncertek bemutatása; zenés

 koncertek; koncert szolgáltatások.

 ( 111 )  229.360

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 02164

 ( 220 )  2018.07.17.

 ( 732 )  Rácz Krisztián, Budapest (HU)

 ( 541 )  KORONA GOMBAIPARI EGYESÜLÉS

 ( 511 )   29    Gomba, tartósított.

  31    Gombacsíra szaporításra; gomba, friss; szarvasgomba, friss.

 42    Biológiai kutatás; orvosi kutatás; technológiai szaktanácsadás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások;

 tudományos kutatás.

 ( 111 )  229.361

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00056

 ( 220 )  2019.01.11.

 ( 732 )  Gere Bálint, Solymár (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   10    Fogszabályozó készülékek.

 ( 111 )  229.362

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00354

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  Optimum Petrol Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; reklámozás; irodai munkák.

  37    Építkezés; javítás; szerelési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.363

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00365

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  Czeglédy Péter, Zalaegerszeg (HU)
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 ( 541 )  Hoop láz

 ( 511 )  41    Edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; fitnesszel kapcsolatos

képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások;

fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszedzési szolgáltatások; formában tartó

sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

megrendezése; sportesemények megszervezése; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási

szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportrendezvények lebonyolítása; sporttal kapcsolatos képzési

szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek és

sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása; sportversenyek és sportesemények szervezése; személyi

edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; testedzés felügyelete; testedzési, testnevelési

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

 kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; versenyszervezés.

 ( 111 )  229.364

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00193

 ( 220 )  2019.01.23.

 ( 732 )  KIA MOTORS CORPORATION, Seoul (KR)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   37    Gépjárművek karbantartása; gépjármű javítása.

 ( 111 )  229.365

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 02969

 ( 220 )  2018.10.12.

 ( 732 )  Cartographia Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok; atlaszok; térképek; könyvek.

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

szereplő valamennyi áru); könyvkiadás; utazási, szabadidős, sport és kulturális információk, valamint POI-k

(hasznos helyek, érdekes pontok) adatbázisán alapuló internetes weboldal, ill. mobil alkalmazás működtetése

(információszolgáltatás); térképes, illetve útvonaltervező internetes weboldal, illetve mobilalkalmazás

 működtetése.

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; térképészet.

 ( 111 )  229.366

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 02437

 ( 220 )  2018.08.16.

 ( 732 )  Pannon Piac Kereskedőház Kft., Tabdi (HU)

 ( 740 )  Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged
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( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  229.368

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 03663

 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  Csiszár Gergő, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  TheReachyRich

 ( 511 )  9    Számítógépes szoftverek.

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

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

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

 online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.370

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00351

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  Bicsár Attila, Diósd (HU)

 ( 740 )  M. Nagy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.371

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00355

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  Konsilo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  S/ALON

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

szolgáltatások; kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások; termékbemutatók és termék megjelenítési

 szolgáltatások.
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 41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; képzési célú kiállítások szervezése és tartása;

 szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; művészeti célú kiállítások szervezése és tartása.

 ( 111 )  229.372

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 03374

 ( 220 )  2018.11.13.

 ( 732 )  Maccabi Vívó és Atlétikai Klub, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

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

 ( 111 )  229.373

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 03516

 ( 220 )  2018.11.27.

 ( 732 )  Han Dan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk ; ágyneműk, asztalneműk.

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

 ( 111 )  229.375

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 02439

 ( 220 )  2018.08.17.

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

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

készülékeken keresztül letölthető számítógépes játékszoftverek; elektronikus játékszoftver

videojáték-konzolokhoz; elektronikus játékszoftverek elektronikus kézi eszközökhöz; elektronikus

játékszoftverek mobiltelefonokhoz; elektronikus játékszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz; elektronikus

játékszoftverek; számítógépes játék lemezek; interaktív online játékszolgáltatásokat felhasználók állapotának

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

összekötésére szolgáló számítógépes programok; globális kommunikációs hálózaton keresztül játszott
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 többszereplős interaktív játékokhoz kapcsolódó számítógépes játékprogramok.

 41    Online játékszolgáltatások; kommunikációs világhálókon keresztül nyújtott játékszolgáltatások;

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

online játékszolgáltatások nyújtása az interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomon követése és

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

interaktív online játékszolgáltatások felhasználóinak nyomonkövetése és az online játékosoknak a megfelelő

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

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

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

 ( 111 )  229.376

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 02035

 ( 220 )  2018.07.02.

 ( 732 )  Halász Gábor, Vecsés (HU)

 Varga Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Wéber Helga, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Bögrék, korsók; csészék; eldobható tányérok; fordító- és kenőlapátok, spatulák konyhai használatra;

főzőeszközök, nem elektromos; hordozható hűtőtáskák, nem elektromos; konyhai vágódeszkák; papírtálcák

 háztartási használatra; papírtányérok; poharak papírból vagy műanyagból.

 25    Dzsekik; felsőruházat; kötények [ruházat]; mellények; pólók; pulóverek; sapkák; sildek, napellenzők

 [fejfedők]; trikók.

 30    Burritók; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fűszeres készítmények ételekhez;

gabonakészítmények; húsos piték; kenyér; lepények; lisztből készült tészták; mirelit lepények; mirelit lepények -

glutén-, laktózmentes; nyers tészták; snack ételek (gabona alapú-); szendvicsek; szószok; tésztában sült pástétom;

 tésztaöntetek.

  43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; sátrak kölcsönzése.

 ( 111 )  229.377

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 03791

 ( 220 )  2018.12.18.

 ( 732 )  Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.378

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00068

 ( 220 )  2019.01.14.

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

 ( 541 )  SZERENCSI PICCOLO

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

 ( 111 )  229.379

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00357

 ( 220 )  2019.02.01.

 ( 732 )  dr. Bakó Tihamér, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok.

  41    Könyvkiadói szolgáltatások.

 ( 111 )  229.380

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 03371

 ( 220 )  2018.11.13.

 ( 732 )  Maccabi Vívó és Atlétikai Klub, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

 ( 541 )  Hebraica

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

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

 ( 111 )  229.381

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00063

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  dr. Harsányi Zita, Süttő (HU)

 ( 541 )  TELLUS

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és szappanok, kozmetikai- és piperekészítmények; növényi és ásványi

porok kozmetikai használatra; olajok, vajak, zsírok és viaszok kozmetikai használatra; nem gyógyhatású

fogkrémek, fogporok; illatszerek, eszenciális olajok, illóolajok, aromavizek; fehérítőkészítmények és egyéb,

 mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, és súrolószerek.

  29    Szárított gyümölcsök és zöldségek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  229.382

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 03512

 ( 220 )  2018.11.23.

 ( 732 )  Százszorszépföld Egyesület, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Mónika, Kiskunhalas

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés

 (2); szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták terjesztése.

 41    Fényképészet; fotóriportok készítése; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; videorögzítés;

 konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  229.383

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00195

 ( 220 )  2019.01.23.

 ( 732 )  WAGNER-PHARMA Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 541 )  SPUTOPUR

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek.

 ( 111 )  229.385

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00198

 ( 220 )  2019.01.23.

 ( 732 )  Yang Jie, Budapest (HU)

 ( 541 )  VIGOR

 ( 511 )   12    Kerékpárok.

  35    Kerékpárok kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  229.386

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 18 01484

 ( 220 )  2018.05.15.

 ( 732 )  LA FORTUNA D'ORO Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Papp Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Olasz alapanyagokból, olasz recept alapján készülő pizza.

  43    Olasz receptek alapján vendéglátás, éttermi szolgáltatás.

 ( 111 )  229.387

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00061

 ( 220 )  2019.01.12.

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)

 ( 740 )  Feller Csaba, Budapest

 ( 541 )  PSZICHO-KOZMETIKA

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és
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csiszolószerek; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; kozmetikai célú

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

fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok;

kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai

 szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz.

 41    Oktatás; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; levelező tanfolyamok; élő előadások szervezése és bemutatása; bemutatók szervezése képzési

célokra; felnőttképzés; gyógynövényekkel kapcsolatos oktatás; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú

kiállítások szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

rendezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási oktatás; nyomtatványok,

és nyomatatott kiadványok megjelenítése; oktatás és tanítás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása;

oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók

lebonyolítása; oktatási célú szemléltetés lebonyolítása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási

szolgáltatás kozmetikus (szépségápolási) iskolák formájában; online képzések; online kiadványok megjelenítése;

szakképzés, betanítás; szakképzési tanfolyamok, konferenciák szervezése, lebonyolítása; szakoktatás, szakmai

képzés; szépségápolási képzés; szépségápolási, kozmetikai oktatás; szépségterápiával kapcsolatos oktatási

szemináriumok; tanfolyamok, képzések; tanfolyamszervezés; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; terápiás

kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; workshopok (képzés) szervezésével, lebonyolításával és

 rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  229.388

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00197

 ( 220 )  2019.01.24.

 ( 732 )  Szilágyiné Eszenyi Éva, Szolnok (HU)

 Nagy Viktor, Szeged (HU)

 Róth Gábor, Tiszakécske (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Krémek, testkrémek, bőrvédő krémek, ruha és textil impregnáló spray.

5    Antibakteriális készítmények; antibakteriális krémek, bőrvédő- és testkrémek; antibakteriális spray;

 antimikróbás adalékanyag mosáshoz; antibakteriális ruha és textil impregnáló spray.

 ( 111 )  229.401

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00704

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Jakab Róbert Ervin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Antal György, Gyöngyös

  

( 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.

 ( 111 )  229.402
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 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00869

 ( 220 )  2019.03.19.

 ( 732 )  Maxge Electric Technology Co., Ltd., Wukang (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Kapcsolók, elektromos; integrált áramkörök; elektromos csatlakozók, konnektor dugók; áramköri

megszakítók; elosztó pultok, konzolok [elektromosság]; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez

[huzalok, kábelek]; elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; jelzőlámpák; elosztódobozok

 [elektromosság]; kronográfok [időrögzítő készülékek]; szabályozó berendezések, elektromos.

 ( 111 )  229.403

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00871

 ( 220 )  2019.03.19.

 ( 732 )  Andor Mária, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bevásárlótáskák; ernyők, esernyők; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; kézitáskák; kisméretű

utazótáskák; konferencia mappák; névjegytartók, kártyatartók; oldaltáskák, tarisznyák; pénztárcák és irattárcák;

 poggyász; sporttáskák, tornazsákok; strandtáskák; táskák, hátizsákok táborozóknak; útitáskák.

 25    Atlétatrikók; bandana kendők; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; dzsekik; esőruhák;

fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipő; fűzős

bakancsok, csizmák; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; kabátok, dzsekik; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kerékpáros ruházat;

készruhák; kesztyűk; lábbelik; lábszármelegítők; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik;

mellények; melltartók; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek

[ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;

ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák];

sportcipők; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; tornacipők; tornaruházat; trikók; úszósapkák;

 vállkendők, nagykendők; zoknik.

 41    Coaching; csoportos edzés oktatása; e-sport oktatás; edzési, sportolási létesítmények foglalása; edzettséggel

kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések biztosítása; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem

orvosi]; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás; fitneszközpontok működtetése; fitnesszel kapcsolatos képzés az

interneten keresztül; fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fizikai erőnléti oktatás;

információnyújtás sporttevékenységekhez; közösségi sport- és kulturális események szervezése; oktatási anyagok

fejlesztése; oktatási célú bemutatók szervezése; online képzések biztosítása; sportedzői tevékenység;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportlétesítmények bérlése; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási

szolgáltatások; sportoktató szolgáltatások; sportrendezvények szervezése; sporttevékenységek; személyi edző

 szolgáltatások [fitnesz edzés]; szórakoztató sportszolgáltatások; testedző órák.

 ( 111 )  229.404

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01032
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 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  Bertalan Edina, Biharugra (HU)

 ( 740 )  Dr. Nevelő Ágnes Ilona, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; amla olaj kozmetikai

célokra; ásványi olajok (kozmetikai); ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; babaápoló termékek (nem

gyógyhatású); balzsamok nem gyógyászati célokra; bergamottolaj; dörzsölő készítmények a testen történő

használatra; egészségügyi termékek (piperecikkek); fogyás segítésére használt kozmetikai készítmények;

fogyasztószerek (kozmetikumok), nem orvosi használatra; geraniol kozmetikai használatra; gyermekkozmetikai

cikkek; gyógyhatású anyagokat nem tartalmazó piperekészítmények; habkő, horzsakő; habkövek testen történő

használatra; henna (kozmetikai festék); hennaporok; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; illatosított

folyadékok, oldatok (piperekészítmények); illatosított testápolók (piperekészítmények); illóolajok kozmetikai

használatra; impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai használatra; keratint tartalmazó

kozmetikumok; készletben árusított kozmetikumok; kókuszolaj kozmetikai célokra; körömágy kondicionálók;

körömágy krémek; körömágybőr-eltávolítók; kötszer kozmetikai célokra; kozmetikai folyadékokkal átitatott

kendők; kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves törlőkendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz;

kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények; kozmetikai vatta; kozmetikumok;

kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumok olajok

formájában; kozmetikumokkal átitatott kendők; kozmetikumokkal impregnált papír kéztörlők; kozmetikumokkal

impregnált tisztító párnák; kréta kozmetikai használatra; lágyító készítmények (kozmetikumok); lakk kozmetikai

célokra; masszázs waxok; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsgyertyák kozmetikai

célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak; masztix kozmetikai

használatra; natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem

gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; nem gyógyhatású folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású

kozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású masszázskrémek;

nem gyógyhatású masszázskészítmények; nem gyógyhatású masszázsolajak; nem gyógyhatású piperecikkek;

olajok kozmetikai célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra; orrtisztító

készítmények személyes higiéniai célokra; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; parfümök és illatanyagok;

pedikűr készítmények; piperekészítményekkel impregnált tisztító párnák; piperonál kozmetikai alkalmazásra;

ragasztók póthaj rögzítéséhez; ragasztószerek kozmetikai használatra; ricinusolaj kozmetikai célokra;

sarokreszelő habkövek; sminklemosó vattakorongok; színes kozmetikumok gyermekek számára; tengeri alga

szépségápoláshoz; természetes kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készítmények; tisztítók kozmetikai

ecsetekhez; vatta kozmetikai használatra; vatták kozmetikai használatra; vattalabdacsok kozmetikai célokra;

vattapálcikák kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; vattapamacsok kozmetikai célokra;

zsírok kozmetikai célokra; aromák (esszencia olajok); aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok

(kozmetikai alkalmazásra); aromatikus anyagok (esszencia olajok); aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok

(nem gyógyhatású); borsmenta nyersolaj; cédrusolaj; citromolaj; csillagánizs esszencia; desztillált szépségápoló

olajok; emuigeált illóolajok; esszenciális cédrátolaj; esszenciális citromolaj; esszenciális olajok; esszenciális

olajok egyéni használatra; éterikus esszenciák; éterikus esszenciák és olajok; éterolajok; fajdbogyó olaj;

fenyőolaj; gaulteriaolaj; gerániol; gyártási eljárásokhoz használt illóolajok; idegnyugtató esszenciális olajok;

illatosított olaj; illatosított termékek gyártásához használt illóolajok; illatszerek, eszenciaolajok; illóolajok;

illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra; illóolajok ipari használatra; illóolajokból

készült ételízesítők; jázminolaj; kevert illóolajok; levendulaolaj; mandulaolaj; melegítés hatására aromát

kibocsátó illatosított olajok; menta esszencia (illóolaj); nem gyógyhatású olajok; növényi illóolajok;

olajesszenciák ételek ízesítésére; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok;

parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; rózsaolaj; szafrol; szalmagyopár (illóolaj); szantálfából

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 21. szám, 2019.11.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2611



készült illóolajok; teafaolaj; természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra; terpének

 (esszencia olajok); virágvíz.

8    Bőrhámlasztáshoz használatos elektronikus eszközök; borotválkozó és szőrtelenítő eszközök; csipeszek;

csupaszító kések; finom csipeszek; füllyukasztó tűk; gerebenek (kéziszerszámok); kézi eszközök

bőrhámlasztáshoz; kézi eszközök bőrkeményedés eltávolításához; kézi eszközök szépségápoláshoz; kézi

szivattyús permetezők; kézzel működtetett berendezések szemöldök kozmetikai kezeléséhez; körömágybőr vágó

ollók; manikűr- és pedikűreszközök; manuális hajnyírók; műszempillacsipeszek; ollók; ollók (nyesőollók); ollók,

ollótartók; pedikűr kellékek; pedikűr kellékek (kéziszerszámok); spray-k (kéziszerszámok); szempillaelválasztók;

 szempillagöndörítők; tetováló eszközök; vágópengék.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az

interneten vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak

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

közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok,

könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok publikálása; folyóiratok multimédiás

megjelentetése; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; globális

számítógépes hálózaton elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; gyógyászati kiadványok megjelentetése;

gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek kiadása; gyógyászati technológiával kapcsolatos

tudományos cikkek megjelentetése és kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; írott szövegek

kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok

szerkesztése, nem reklámcélokra; kézikönyvek kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek

publikálása és kiadása; naptárak kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott

anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek

kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; online elektronikus

kiadványok biztosítása, nem letölthető prospektusok kiadása; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő

kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; szellemi tulajdonjogokkal

kapcsolatos nyomtatványok kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus

formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; audiovizuális

prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra; élő előadások készítése; élő előadások

bemutatása; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; hang- és videoanyagok készítése,

fényképészet; iskolai szolgáltatások (oktatás); oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók; oktatási célú

ünnepségek szervezése; oktatási szolgáltatások akkreditálása; oktatási tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; oktató-, szórakoztató, sport és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

 szolgáltatások; tanulmányi eredmények elismerése (igazolása).

 44    Egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségüggyel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészségügy; egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások (orvosi); egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi kezelés

természetes gyógymódokkal; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok szolgáltatásai;

egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott

egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; egészségvédelemmel,

egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; masszázs; masszázs és terapeutikus shiatsu masszázs; masszázs szolgáltatások; masszázzsal
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kapcsolatos információk; meditációs szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; mentális egészség szolgáltatások;

nyirokmasszázs szolgáltatások; orvosi nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével; orvosi

szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; sportmasszázs; stresszkezelési

szolgáltatások; terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; terápiás

testkezelések; testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlycsökkentő programok tervezése; testsúlyszabályozás

értékelése; testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés; thai masszázs; thalasszoterápiás (tengervíz terápiás)

szolgáltatások; tradicionális japán masszázzsal kapcsolatos tájékoztatás; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási

szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; bőrápoló szalonok; elektrolízis kozmetikai

célokra; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; kollagénindukciós kezelési szolgáltatások (mikro-needling);

körömápolási szolgáltatások; körömápoló szalon szolgáltatásai; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;

lábak szépségápolása; lábápolás; lábápolási szolgáltatások; lábköröm-gomba kozmetikai lézerkezelése; lézeres

bőrfeszesítő szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; lézeres szőrtelenítési szolgáltatások;

manikűr; manikűr és pedikűr szolgáltatások; manikűr szolgáltatások; narancsbőr (cellulitisz) eltávolításával

kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; narancsbőrkezelési szolgáltatások; otthoni manikűrszolgáltatások;

pedikűr szolgáltatások; seprűvénák kozmetikai lézerkezelése; spa szolgáltatások; szemöldök-festési

szolgáltatások; szemöldökformázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési

szolgáltatások; szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési

szolgáltatások; szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén;

szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási kezelések; szépségápolási tanácsadás;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadás;

szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás; szépségszalon

és fodrászati szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival

kapcsolatos tájékoztatás; színelemzés (kozmetikai szolgáltatások); szolgáltatások az emberi test gyantázására;

szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő kezelések; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a

szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; testen található narancsbőr

(cellulitisz) eltávolítása; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; zsírlebontással kapcsolatos

egyéni gyógyászati szolgáltatások; hagyományos japán masszázs; információk biztosítása étrendkiegészítőkről és

 táplálkozásról.

 ( 111 )  229.405

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01189

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Makai Viktória, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pelyhe Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  229.406

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01197

 ( 220 )  2019.04.10.

 ( 732 )  AppSolution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cseszlai Ádám, Budapest

  ( 546 )
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 ( 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.

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

 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 )  229.407

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01202

 ( 220 )  2019.04.10.

 ( 732 )  Halmai Márton, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dugovich & Nádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Avatar Events

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

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

 ( 111 )  229.409

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00720

 ( 220 )  2019.03.06.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; cégek

bemutatása az interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton

reklámozó szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;

digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése

mások számára; eladási, értékesítési promóciók; eladási promóciós szolgáltatások, nevezetesen különböző

távközlési szolgáltatók összegyűjtése, hogy mások ezeket a szolgáltatásokat kényelmesen meg tudják tekinteni és

vásárolni; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése

reklámozási célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási

vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing;

grafikus reklámozási szolgáltatások; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon

elhelyezett reklámokkal; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten

keresztül; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés és reklámozás; hirdetés

magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások;

hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési hely, idő és média

rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások
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részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; honlapforgalom optimalizálása;

ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; internetes marketing; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások;

kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos

segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való

szervezése; kutató projektek reklámozása; marketing információk nyújtása; marketing szoftverkiadás keretében;

média beszerzési szolgáltatások; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok

megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online hirdetési hálózaton biztosított összepárosítási szolgáltatások a hirdetők weboldalakkal történő összehozása

céljából; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online reklámozás; online

reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; piaci igények

felmérése; promóciós események szervezése és lebonyolítása; promóciós marketing; promóciós szolgáltatások;

publikációs célú szerkesztői szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon

keresztül biztosítva; reklámanyag készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; számítógépes adatbázisban szereplő

rekláminformáció frissítése; szórólapok kiadása; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén;

 videofelvételek készítése marketing célokra; videofelvételek készítése reklámozási célokra.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és

multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek közzététele; globális számítógépes

hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; kézikönyvek kiadása;

képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése;

kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az

elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás;

nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatványok kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása;

oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási

tananyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói

 szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; újságkiadás; web-es újságok megjelentetése.

 ( 111 )  229.410

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 00888

 ( 220 )  2019.03.19.

 ( 732 )  Shanghai Yunda Express Co., Ltd, Huaxin Town (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Üzenet kézbesítés; csomagkézbesítés, csomagszállítás; termékek csomagolása; futárszolgálatok [üzenetek

vagy áruk küldésére]; helyfoglalás utazással kapcsolatban; autókölcsönzés; áruk raktározása; szállítmányozás;

 szállítás; postai úton rendelt áruk kézbesítése; légi szállítás; vasúti szállítás; vízi járművel történő szállítás.

 ( 111 )  229.411

 ( 151 )  2019.10.14.
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 ( 210 )  M 19 01036

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Aradszky és Képes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Asahi, kóstolva érthető

 ( 511 )   32    Sörök.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  41    Szórakoztatás.

 ( 111 )  229.412

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01217

 ( 220 )  2019.04.11.

 ( 732 )  Károlyi Krisztina, Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Beltéri dekoráció tervezése; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési szolgáltatások; esküvői és rendezvény

 dekorációk tervezése és kivitelezése.

  44    Virágkötészet; virágkötészeti szolgáltatások; virágdekorációk tervezése és készítése.

 ( 111 )  229.413

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01376

 ( 220 )  2019.04.26.

 ( 732 )  Dating Central Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Szabadtéri reklámozás, hirdetés; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; hirdetési- és

 reklámszolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása.

 38    Kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai (chat szobák); internetes fórumok

biztosítása; információszolgáltatás távközlési ügyekben; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; mobiltelefonos

 kommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése.

  41    Elektronikus kiadványszerkesztés; szórakoztatási szolgáltatások; fényképészet.

  42    Szoftver-karbantartás; elektronikus adattárolás; hálózati kiszolgálók (webszerverek) bérlete.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  229.414

 ( 151 )  2019.10.14.

 ( 210 )  M 19 01378

 ( 220 )  2019.04.26.

 ( 732 )  PRO LUPE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IL MERCATINO

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 111 )  229.417

 ( 151 )  2019.10.15.

 ( 210 )  M 19 00715

 ( 220 )  2019.03.06.

 ( 732 )  Extrametál Stúdió Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Finomacéláru [zsebkések, kések, tőrök, kardok, manikűr, pedikűr, kozmetikai és fodrászati eszközök],

 táskák, órák, ajándéktárgyak kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  229.418

 ( 151 )  2019.10.15.

 ( 210 )  M 19 00718

 ( 220 )  2019.03.06.

 ( 732 )  Extrametál Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Élben az élen.

 ( 511 )  35    Finomacéláru [zsebkések, kések, tőrök, kardok, manikűr, pedikűr, kozmetikai, fodrászati eszközök], táskák,

 órák, ajándéktárgyak kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  229.419

 ( 151 )  2019.10.15.

 ( 210 )  M 19 00719

 ( 220 )  2019.03.06.

 ( 732 )  Extrametál Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Élen az élben.

 ( 511 )  35    Finomacéláru [zsebkések, kések, tőrök, kardok, manikűr, pedikűr, kozmetikai, fodrászati eszközök], táskák,

 órák, ajándéktárgyak kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  229.426

 ( 151 )  2019.10.15.

 ( 210 )  M 19 01075

 ( 220 )  2019.03.28.

 ( 732 )  Tárnyik Pál, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukrászsütemények; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; fagyasztott cukrászsütemények

 [nem gyógyszeres -].

 43    Bisztró [büfé] szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

 szolgáltatások; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételkészítés.

 ( 111 )  229.431

 ( 151 )  2019.10.15.

 ( 210 )  M 19 01088

 ( 220 )  2019.04.01.

 ( 732 )  Gorzsás Imre, Kehidakustány (HU)
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 ( 541 )  üvegtigris

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

 ( 111 )  229.463

 ( 151 )  2019.10.16.

 ( 210 )  M 19 00598

 ( 220 )  2019.02.26.

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

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

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

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

 papír asztalterítők; műanyagok csomagolásra (amelyek nem tartoznak más osztályokba); csomagoló anyagok.

 ( 111 )  229.466

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 19 00587

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  Ribs of Bpst Kft., Tállya (HU)

 ( 740 )  Pethő Tamás, Tállya

 ( 541 )  DIP ME!

 ( 511 )   43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.479

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 19 00515

 ( 220 )  2019.02.18.

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin (HU)

 ( 740 )  Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FINANORM

 ( 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).

 ( 111 )  229.481

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 19 00593

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  Schandl Anna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozderka Gábor, Budapest

 ( 541 )  SCHANANDA Aerial Balance Yoga

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

 ( 111 )  229.484

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 19 00591

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  Wici Intertransport Kft., Egerlövő (HU)

 ( 740 )  Dr. Murányi István, Eger

 ( 541 )  Graefl Major

 ( 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.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.485

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 19 00514

 ( 220 )  2019.02.18.

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin (HU)

 ( 740 )  Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ETOPRO

 ( 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).

 ( 111 )  229.487

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 19 00497

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Mihály-Elkán Orsolya, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Buzder-Lantos János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VESTA FOOD

 ( 511 )  43    Élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal

kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel-

és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil

teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok

biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben

és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;

ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és

italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés; ételkészítés mások számára

kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások; éttermek

értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; személyre szabott étrendtervezési
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szolgáltatások weboldalon keresztül; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához;

vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; catering

szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital catering bankettekre;

étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások

kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital

catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára;

ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési

szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési

szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési

szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési

szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri

étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; tanácsadási

 szolgáltatások az étel és ital catering területén; vendéglátás.

 ( 111 )  229.488

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 19 00512

 ( 220 )  2019.02.18.

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin (HU)

 ( 740 )  Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AMLOBESYL

 ( 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).

 ( 111 )  229.489

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 19 00594

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  2Noobs Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos

 konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.490

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 19 00513

 ( 220 )  2019.02.18.

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, Dublin (HU)

 ( 740 )  Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DIALOSA
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 ( 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).

 ( 111 )  229.491

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 18 02333

 ( 220 )  2018.08.03.

 ( 732 )  Farkas Adrián, Magyardombegyház (HU)

  
( 546 )

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

  31    Friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  229.492

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 18 02678

 ( 220 )  2018.09.13.

 ( 732 )  SANSIN GLOBE ZRt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Summer Essence

 ( 511 )  3    Mosó- és tisztítószerek.

 ( 111 )  229.493

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 18 01749

 ( 220 )  2018.06.08.

 ( 732 )  Túravitorlás Sportklub, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZÜRETI REGATTA

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek, sport- és kulturális események szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  229.494

 ( 151 )  2019.10.22.

 ( 210 )  M 18 01667

 ( 220 )  2018.06.01.

 ( 732 )  Hungexpo Vásár és Reklám Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Marosi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy

 oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  229.495

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 210 )  M 18 03653
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 ( 220 )  2018.12.10.

 ( 732 )  SAXUM Corporate Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó D. Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Saxum

 ( 511 )   35    Gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások.

 36    Finanszírozási szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek,

ingatlan); pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása

weboldalon keresztül; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; tőkebefektetés, tőkeberuházás; vagyonkezelés; befektetés kezelési tanácsadás,

amely magában foglalja az alábbi szolgáltatásokat: vállalati kontrolling, tulajdonosi kontrolling, befektetések

nyomonkövetése, portfólió kezelés; vállalatfinanszírozási tanácsadás, amely magában foglalja az alábbiakkal

kapcsolatos tanácsadást: átvilágítás, finanszírozás szervezés, reorganizáció és válságmenedzsment, cégstruktúra

átalakítás, projektértékelések; egyesülési és felvásárlási tanácsadás, amely magában foglalja az alábbiakkal

 kapcsolatos tanácsadást: vállalatértékesítés, vállalatfelvásárlás, tőkebevonás, vállalatértékelés.

 ( 111 )  229.497

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 19 00926

 ( 220 )  2019.03.21.

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

 ( 541 )  SORBIFER

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

 ( 111 )  229.498

 ( 151 )  2019.10.21.

 ( 210 )  M 19 00036

 ( 220 )  2019.01.09.

 ( 732 )  Zsigmond György, Budapest (HU)

 ( 541 )  finecut

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; dísznövények nagy- és kiskereskedelme.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  229.510

 ( 151 )  2019.10.22.

 ( 210 )  M 19 02106

 ( 220 )  2007.10.02.

 ( 732 )  Swemac Innovation AB, Linköping (SE)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  SWEMAC

 ( 511 )   10    Sebészeti és orvosi műszerek és készülékek.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások sebészeti és orvosi berendezésekkel, készülékekkel és műszerekkel

 kapcsolatosan.

 ( 111 )  229.513

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00200

 ( 220 )  2019.01.23.

 ( 732 )  ZEPTER INTERNATIONAL UNGARN Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HyperZ

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

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

 ( 111 )  229.514

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00986

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  ESCAPELLE ORANGE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.515

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00492

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Yuva Kft., Hidas (HU)

 ( 541 )  GIGANT

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

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktél; aloe vera italok, alkoholmentes; esszenciák italok előállításához;

gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; limonádék;

pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú

koktélok; sörbetek [italok]; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;

 zöldséglevek [italok]; üdítőitalok.

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

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

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi-

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

közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

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

kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; telemarketing szolgáltatás; termékminták, áruminták terjesztése; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 ( 111 )  229.516

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 01324

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Pásztor József, Nagykovácsi (HU)

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

 ( 511 )  12    Áramvonalasító elemek járművekhez; jármű karosszériák; járműkarosszéria része; járműkarosszéria

szerelvények; járművek karosszériáinak külső elemei; járművek külső paneljei; járművek szerkezeti részét képező

oldalelemek; járművek szerkezeti részét képező, hirdetési felület kialakítására alkalmas elemek; járműveken

 használt hirdetési felületek.

 ( 111 )  229.517

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 01335

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  PEPSICO CZ s.r.o., Praha 9 (CZ)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOMA

 ( 511 )  29    Tej; tejpor; kristályosított, ízesített és habosított tejtermékek; tejtermékek, tej desszertek, joghurt italok;

habok, pudingok és tejszínhabok; krémek és pudingok desszertekhez édes tejszínhabbal és friss tejszínhabbal; vaj;

tejből és/vagy tejtermékekből készített italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok (magas tejmennyiséggel); erjesztett

természetes vagy ízesített tejtermékek; snackek, tejszeletek, a fagylalt, jeges tej és fagyasztott joghurt kivételével;

sajtos snackek; sajtok; sajtkrémek; érett sajtok; felszíni érlelésű sajtok; friss sajtok és sajtok sós lében; túrók; friss,

 folyékony vagy kenhető állagú sajtok; sajt-joghurtok, joghurtok.

 30    Kávé; tea; kakaó; csokoládé; kávéitalok; kakaóitalok; csokoládéitalok; cukor; rizs; puffasztott rizs; tápióka;

lisztek; sütemények és édes vagy sós piték; pizzák; természetes ízű és/vagy töltött tészta; gabonafélékből készült

termékek; reggeli gabonafélék; főleg kelt tésztát tartalmazó készételek; sülttésztát, péksüteményt tartalmazó

ételek; kenyér; kekszek; sütik és édes vagy sós/fűszeres aprósütemények; ostyák; waffelek; piték; cukrászati

termékek; az összes fent említett termék természetes és/vagy kevert tésztaalappal és/vagy ízesített formában; édes

vagy sós péksüteményt tartalmazó előételek; kekszek vagy sütemények; cukrászati termékek; cukormázak, főként

joghurtból, fagylaltból, jégkrémből, fagyasztott joghurtokból (cukormázzal); ízesített jégkása; méz; só; mustár;

 ecet; szószok (összetevőik); édes szószok; cukrászati mártások; fűszerek.

 32    Ásványvizek, forrásvizek; ásvány- és szénsavas vizek; limonádék, sörök, alkoholmentes szénsavval dúsított

italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek (ez alatt alkoholmentes italok értendőek); szirupok és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; szirupok limonádék készítéséhez; ízesített ásványvizek és más

egyéb alkoholmentes italok; készítmények szénsavas üdítőitalok készítéséhez; természetes vagy szénsavas vizek

(ásvány és nem ásványvizekből); zöldséglevek (italok); gyümölcs-, vagy zöldség italok; szénsavas vizek;

gyömbér limonádék, sörbetek; italkészítmények, alkoholmentes gyümölcs-, vagy zöldség kivonatok (amelyek

ebbe az áruszályba sorolhatóak); alkoholmentes italok, amelyek tejerjesztést elősegítő adalékanyagokat

 tartalmaznak.

 ( 111 )  229.518

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00989

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  SOLO RESTAURANT Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés Katalin, Sopron
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( 546 )

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

 ( 111 )  229.519

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00993

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  KELET-ALFI-KER Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  229.520

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00479

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Csite András, Gyenesdiás (HU)

 Balás Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  HÉTFA

 ( 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.

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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos és műszaki

szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45    Jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szellemi

 tulajdonnal kapcsolatos konzultáció.

 ( 111 )  229.521

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 01326

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Zseák Edit Alice, Nagyszénás (HU)

 Héjjas András, Nagyszénás (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Biológiai mosószerek; folyékony mosogatószer; háztartási célú mosószerek; háztartási mosószerek,

mosóporok; mosogatószerek, mosogató készítmények; mosószerek, mosóporok háztartási tisztítási használatra;
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 tisztító és illatosító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.

 ( 111 )  229.522

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 19 00166

 ( 220 )  2019.01.21.

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

 ( 740 )  Gonda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; import-export ügynökségek;

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

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

kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

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

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

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; 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; 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; piaci információszerzési

szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

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

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

kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél

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

ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

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

pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő
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szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

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

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletvezetéssel kapcsolatos 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.

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

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

információszolgáltatás távközlési ügyekben; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás hálózatok

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

mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció;

személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül];

távkonferencia szolgáltatások; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és

csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy

globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online;

üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés;

 videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

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

lebonyolítása [képzés]; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; coaching [tréning]; cosplay

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

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

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

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

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

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

készítése; hang felvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és

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

szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozgókönyvtári szolgáltatások;

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

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

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

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

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

letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportversenyek rendezése; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók;

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

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

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

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 21. szám, 2019.11.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2627



 ( 111 )  229.523

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00168

 ( 220 )  2019.01.21.

 ( 732 )  Léder László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vajda és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  APA AKADÉMIA/FATHERS ACADEMY

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

 ( 111 )  229.524

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00988

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., Sopron (HU)

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  229.525

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00314

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Idea Fortis Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. H. Szabó Orsolya, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Fordítás.

 ( 111 )  229.526

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 01331

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Papp Márk, Paks (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; aktív fal, amerikai futball labda, asztalifoci asztal,

atlétikai kellék, baseball labda, baseball ütő, bob, bója, bokszkesztyű, bokszzsák, bordásfal, darts, diszkosz,

dobbantó, dobó és hajító labda, eredményjelző, erősítő szalag és kötél, fékezőernyő, fekvenyomó pad, fitnesz

szőnyeg, jóga matrac, floorball labda, floorball ütő, focikapu, focilabda, futóbicikli, füles súlyzó, gát, gerely,
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gimnasztikai labda, gombfoci, hulahopp karika, húzódzkodó, húzókötél, jelölőmez, jelölőszalag, kapuháló,

kapuskesztyű, kézi súlyzó, kézilabda kapu, kézilabda, koordinációs létra, kosárgyűrű, kosárlabda állvány,

kosárlabda háló, kosárlabda palánk, kulacs, labdapumpa, labdatartó, léghoki asztal, magasugrás kellékei,

marokerősítő, mászókötél, masszírozó henger, masszírozó párna, medicinlabda, mérőszalag, mozgásfejlesztő

ugráló, mozgásfejlesztő egyensúlyozó eszközök, öltözőpad, passzoló állvány, pulzusmérő, rajt kellékek, roller,

röplabda, röplabda állvány, röplabda háló, RSG bot, RSG szalag, síp, sportóra, squash ütő, squash labda,

step-pad, stopper, súlygolyó, súlyzó rúd, súlyzó tárcsa, szánkó, szlalom rúd, taktikai rács, taktikai rúd, taktikai

tábla, tollaslabda, tollasütő, tornapad, tornaszekrény, tornaszőnyeg, tornazsámoly, trambulin, trambulin alkatrész,

túrafelszerelés, udvari játékok, ugrálókötél, úszódeszka, úszósapka, úszószemüveg, váltóbot, védőhálók,

 verejtékfogó, vizigimnasztikai eszközök, vízilabda.

 ( 111 )  229.527

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00690

 ( 220 )  2015.10.22.

 ( 732 )  NCH CORPORATION, Irving, Texas (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AQUA-SOL

 ( 511 ) 1    Zsírtalanító szerek, nem gyártás során használatos; hígítható vízoldékony zsírtalanítók; olaj-, az üzemanyag-

és a kenőanyagiparban használt vegyi anyagok; mosószer-/tisztítószer-adalékok; hűtőadalékok; szennyvíztisztító

vegyszerek; vegyi összetételek vízkezeléshez; hűtővíz-kezelésre használt vegyi termékek; vegyi anyagok

vízvizsgálathoz; vízkőoldók; galvanizáló szerek; ragasztók; kátrány- és aszfalt-eltávolítók; talaj-visszatartók;

fagyállók és hűtőkészítmények; ipari és közületi vegyszerek; szappanok és mosószerek ipari eljárásokhoz;

oldószerek; ragasztások szétválasztására szolgáló termékek; nedvességkiszorítók; habtalanítók és

habosodásgátlók; detergens, mosószer, felületaktív anyag; hűtőanyagok; üzemanyag adalékok és vegyi

adalékanyagok; tömítő- és kötőanyagok padlókhoz; sebességváltó folyadék; az iméntiek mindegyike a

forrasztáshoz és keményforrasztáshoz való lágy forrasztópaszta és forrasztószer kivételével; az előzőekben

említettek mindegyike vizes vagy vízben oldódó tisztító vagy zsírtalanító kompozíció ipari és kereskedelmi

alkatrész mosóberendezésekhez, ultrahangos tisztító fürdőkhöz, vízvisszavezető rendszerekhez,

ipari/kereskedelmi falakhoz és felületekhez, padlótisztító-gépekhez, üvegfelületekhez és

élelmiszerkörnyezetekben; a fent említettek egyike sem a gépi motorok vagy a gépjárművek számára, és a fent

említettek egyike sem használható járművek tisztításához vagy karbantartásához, ideértve az autókat és a

 tehergépjárműveket is.

3    Tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; tisztító és zsírtalanító vegyületek ipari és háztartási

használatra; tisztítószerek és zsírtalanító készítmények és szénmentesítő készítmények folyadék, aeroszol és

granulátum formájában; mosószerek beton- vagy aszfaltozott padlókon történő használatra; mosószerek a zsír és

az olaj eltávolítására keményanyagokból készült tárgyakról vagy felületekről; lakklehántó vagy -eltávolító

készítmények; tisztító vegyületek bojlerekhez és fűtési rendszerekhez; folyékony tisztító vegyület

fémalkatrészekhez; kéztisztítók; kémiai oldószerek elektromos eszközök, berendezések, motorok tisztítására; az

üzemanyag-rendszert és az égésteret tisztító és kondicionáló szer; karburátor- és fojtószelep-tisztító

készítmények; kenőanyagok, üzemanyag-adalékok, olajadalékok, zsírtalanítók és tisztítószerek; csúszásgátló

szerek padlókra; zsírtalanítók; fényesítő szerek bútorokhoz, falakhoz, üveghez és pultokhoz; az előzőekben

említettek mindegyike vizes vagy vízben oldódó tisztító vagy zsírtalanító kompozíció ipari és kereskedelmi

alkatrész mosóberendezésekhez, ultrahangos tisztítófürdőkhöz, vízvisszavezető rendszerekhez, ipari/kereskedelmi

falakhoz és felületekhez, padlótisztító-gépekhez, üvegfelületekhez és élelmiszerkörnyezetekben; a fent említettek

egyike sem a gépi motorok vagy a gépjárművek számára, és a fent említettek egyike sem használható járművek

 tisztításához vagy karbantartásához, ideértve az autókat és a tehergépjárműveket is.

4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; üzemanyagok, tüzelőanyagok; ipari kenőanyagok; kenőanyagok
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háztartási alkalmazásra; kenőolaj-adalékok; folyadék vagy aeroszol jellegű kémiai készítmények anyacsavarok és

csavarok vagy egyéb alkatrészek rozsdáinak és szenesedéseinek eltávolítására és lazítására; kenőzsír ipari gépek

váltójához; kenőanyagok vízszivattyúkhoz és rozsdásodásgátlók; penetráló olajok; gumikenőanyagok; háztartási

kenőolaj; kőolaj vagy kőolaj; kenőanyag adalékok; az előzőekben említettek mindegyike vizes vagy vízben

oldódó tisztító vagy zsírtalanító kompozíció ipari és kereskedelmi alkatrész mosóberendezésekhez, ultrahangos

tisztítófürdőkhöz, vízvisszavezető rendszerekhez, ipari/kereskedelmi falakhoz és felületekhez,

padlótisztító-gépekhez, üvegfelületekhez és élelmiszerkörnyezetekben; a fent említettek egyike sem a gépi

motorok vagy a gépjárművek számára, és a fent említettek egyike sem használható járművek tisztításához vagy

 karbantartásához, ideértve az autókat és a tehergépjárműveket.

 ( 111 )  229.528

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00480

 ( 220 )  2019.02.15.

 ( 732 )  Csite András, Gyenesdiás (HU)

 Balás Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; tudományos és műszaki

szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző és kutató szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 45    Jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; szellemi

 tulajdonnal kapcsolatos konzultáció.

 ( 111 )  229.529

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 19 01501

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tea alapú italok; teakivonat; teaízesítők; instant teák; jeges tea; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel;

gyümölcsteák; ízesítőszerek/aromák italokhoz; kávé; kávéaromák; kávéitalok; kávékivonatok; kávéesszenciák;

kávékoncentrátumok; tejes kávéitalok; kávé tejjel; koffeinmentes kávé; ízesített kávék; kávé kifőtt formában;

 maláta kávé kivonatok; jegeskávék.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek; vizek (italok); gyümölcsitalok és gyümölcslevek; izotóniás italok;
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energiaitalok; alkoholmentes teaízű italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tápanyaggal dúsított italok;

esszenciák italok előállításához; ízesített vizek; zöldséglevek (italok); alkoholmentes italok; gyümölcsízű italok;

 tea ízesítésű alkoholmentes szénsavas italok.

 ( 111 )  229.530

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 18 01313

 ( 220 )  2018.04.23.

 ( 732 )  JátékNet.hu Webáruház Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Rédei és Pál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ország Játéka

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 35    Árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusítóstandok bérbeadása; célzott

marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

(reklámtáblák); kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

 terjesztése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás;

nyereményjátékok működtetése; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás];

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.531

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 18 02259

 ( 220 )  2018.07.26.

 ( 732 )  Glossy Corporation Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLOSSY

 ( 511 )  16    Hulladék táskák, műanyag zacskók jég csomagolásához, szendvicspapírok, műanyag zsinórok zsákok

összekötésére, papírzsákok, szemetes zsákok, bélelő zsákok, kukazsákok, záró szalagos szemeteszsákok,

uzsonnás tasakok, fagyasztó és hűtőtasakok, háztartási alumínium fóliák, frissentartó fóliák, zacskók

mikrohullámú sütéshez; sütőzacskók; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból, simítózáras tasakok,

 egyszer használatos PE (polietilén) kesztyű, egyszer használatos esőkabát (ponch).

 ( 111 )  229.532

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00311

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Győriné Tokaji Katalin, Gyula (HU)

 ( 541 )  futóbarát szálláshely

 ( 511 )   28    Edző felszerelések sportoláshoz.

 35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; áruk és szolgáltatások promóciója

nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; blogger-elérési szolgáltatások; célzott

marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk

értékesítésének promóciója magazinok reklámcélú cikkeivel; e-sporteseményekhez kapcsolódó
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marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre

vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; egészségügyi állapotok társadalmi tudatosításával kapcsolatos

reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; eladási

promóciós szolgáltatások, nevezetesen különböző távközlési szolgáltatók összegyűjtése, hogy mások ezeket a

szolgáltatásokat kényelmesen meg tudják tekinteni és vásárolni; előadások, prezentációk szervezése reklámozási

célokra; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások;

eseménymarketing; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási szolgáltatások;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akiknek az áruit és

szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel;

hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és

reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések

elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási

szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési hely, idő és

média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások

részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; hirdetési

szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi vásárlás előnyeire vonatkozóan;

hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; internetes

reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes weboldalakként használható reklámok összeállítása;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi reklámszövegek készítése; kereskedelmi vásárok és

kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kereskedelmi vásárok

reklámozás céllal való szervezése; keresőoptimalizálás; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése; marketing

beszámolók készítése; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing stratégiák és

koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketinggel kapcsolatos információnyújtás;

marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; marketingtervek elkészítése; marketingügynökségi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.533

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 01003

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Nyéki Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Heaven Budapest

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borozói

szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása bisztrókban;

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

ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása; ételfőzési, melegkonyhai

szolgáltatások; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi

szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;

kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások

étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel

kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás];

snack-szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás bárszolgáltatásokkal
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kapcsolatban; szolgáltatások ételek biztosításához; zártkörű drinkbár szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások

éttermi foglalásokhoz; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás]; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban.

 ( 111 )  229.534

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00997

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Párizsi Properties Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth V. Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  229.535

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00985

 ( 220 )  2019.03.24.

 ( 732 )  Iványi Árpád, Budapest (HU)

 ( 541 )  Noir Színház

 ( 511 )  41    Előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok; feliratozás készítése élő színházi előadásokhoz;

mozi és színházi szolgáltatások; mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő

egyaránt; színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása;

színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi előadások

szervezése; színházi előadások vezetése; színházi előadások, zenei előadások; színházi ismertetők megjelentetése;

színházi produkciók; színházi produkciós szolgáltatások; színházi show-k készítése; színházi show-k rendezése;

 színházi szolgáltatások; színházi szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában.

  42    Színházi világítás tervezése.

 ( 111 )  229.536

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 01166

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  CJ Corporation, Seoul (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Ízfokozók; fűszerek, ízesítők; fűszerek; szószok; nukleinsav ízesítők ételekhez; vegyi (kémiai) ízesítőszerek;

nátrium-glutamát; cukor; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; természetes édesítőszerek; só; rizs;

búzaliszt; keverékek pékárukhoz; szárított főtt rizs; gombócok; koreai töltött tésztaféle [mandu]; snack ételek

(gabona alapú -); gabonaalapú feldolgozott termékek; nudli; tál rizs feltéttel (speciális koreai stílusú étel);
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szendvicsek; tészták (pasta); kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; melasz; rizssütemény; fűszeres babpüré;

szójaszósz; erjesztett csípőspaprika krém; ecet; tea; ginseng tea; rizsalapú készételek és nudli alapú készételek;

kakaó; kávé; cukrászsütemények és süteménytészták; pudingok; salátaöntetek; húspuhító szerek, háztartási

 használatra.

 ( 111 )  229.537

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 01502

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Képzési célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; gyermekek intellektuális képességeinek

 fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.538

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00899

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Egység Média Kft., Taliándörögd (HU)

 ( 740 )  dr. Erdész Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Felhasználói kézikönyvek, útmutatók; hírek, közlemények (nyomtatott anyagok); irodai és oktatási

segédanyagok; kézikönyvek oktatási célokra; nyomdaipari termékek; nyomtatott anyagok oktatási célokra;

nyomtatott kézikönyvek; nyomtatott oktatási anyagok; oktató anyagok (kézikönyvek); tanítási és oktatási

 anyagok (kivéve készülékek, berendezések).

 41    Audioprogramok elkészítése; bemutatók szervezése képzési célokra; böngészhető kiadványok

megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; coaching; egészséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészségügyi tanfolyamok szervezése; elektronikus

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok online megjelentetése; életmód tanácsadás (képzés); hang- és/vagy videofelvételek készítése; képzés

és oktatás; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek publikálása és kiadása; meditációval kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása; oktatás és tanítás; oktatási szolgáltatások coaching

 formájában; önismereti tanfolyamok (oktatás); személyiségfejlesztő tréning.

 ( 111 )  229.539

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 01168

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Korda Gabriella Eszter, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Szép József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.540

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00306

 ( 220 )  2019.02.01.

 ( 732 )  TSC Market Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Futárszolgálatok (üzenetek vagy áruk küldése); fuvarozás, áruszállítás; termékek csomagolása.

  43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; vendéglátás.

 ( 111 )  229.541

 ( 151 )  2019.10.24.

 ( 210 )  M 19 00483

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Vörös Géza, Héreg (HU)

 ( 740 )  Dr. Sándor Róbert, Budapest

 ( 541 )  Vörös Tésztamanufaktúra

 ( 511 ) 5    Lenmag étrend-kiegészítők; lenmag gyógyszerészeti célokra; lenmagliszt gyógyszerészeti célokra; liszt

 gyógyszerészeti célokra.

 30    Árpa őrlemény; babliszt; baozi [töltött gőzölt tészta]; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi

fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; durva árpaliszt;

feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott magvak fűszerezéshez;

feldolgozott quinoa; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; hántolt árpa; kekszek,

rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kétszersültek; kukoricadara (1); kukoricadara (2);

kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara], lenmag étkezési

célokra [ízesítőszer]; lepények; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; liofilizált ételek, fő összetevőként

tésztával; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; lomper [burgonya alapú lepénykenyér], macaron

[mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta

emberi fogyasztásra (1); maláta emberi fogyasztásra (2); metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli,

galuska (1); metélt tészta, nudli, galuska (2); müzli, nyers tészták; pálmacukor; paradicsomszósz; pastila [orosz

gyümölcsös sütemény]; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pizza; quiche [tésztában

sült sós sodó]; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizskeksz [senbei]; rizspép étkezési célokra; rizspuding;

rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú); soba
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tészta [japán hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez

való tészta; süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4);

süteménytészta (5); szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szójaliszt; tápióka; tápiókaliszt;

tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz [tükörglazúr]; udon [japán metélt]; vajas kekszek [Petit-beurre]; zab alapú ételek;

 zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 ( 111 )  229.542

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01002

 ( 220 )  2019.03.25.

 ( 732 )  Nyéki Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borozói

szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások koktélbárok számára; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételkészítés; ételkészítés

megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos

értékelések készítése; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket,

szolgáltatásokat; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi

szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok

szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; night club

szolgáltatások [ételszolgáltatás]; pub szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; szolgáltatások ételek

biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban;

tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  229.543

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 18 03617

 ( 220 )  2018.12.04.

 ( 732 )  Kombo Projekt Kft., Pázmánd (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kolorádó Fesztivál

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.545
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 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 18 03859

 ( 220 )  2018.12.21.

 ( 732 )  Nagykarácsony Község Önkormányzata, Nagykarácsony (HU)

  

( 546 )

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

termékek, könyvkötészeti anyagok, fényképek, papíripari cikkek, papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok,

anyagok művészek részére, ecsetek,írógépek és irodaszerek (bútorok kivételével), tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével), csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba),

 nyomdabetűk, klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 39    Szállítás, áruk csomagolása és raktározása, utazásszervezés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.546

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01198

 ( 220 )  2019.04.10.

 ( 732 )  Kökény Attila, Zalaháshágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Mezőgazdasággal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  229.547

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01207

 ( 220 )  2019.04.11.

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

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 554 )
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 ( 511 )   30    Sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények).

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

 ( 111 )  229.548

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01208

 ( 220 )  2019.04.11.

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

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  229.549

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01211

 ( 220 )  2019.04.11.

 ( 732 )  Dai Wangjue, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, írószer, irodaszer.

 ( 111 )  229.550

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01361

 ( 220 )  2019.04.25.

 ( 732 )  C.F.E.B. SISLEY, Paris (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappanok, illatszerek, illóolajok, kozmetikumok, hajápoló készítmények.

 ( 111 )  229.552

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01371

 ( 220 )  2019.04.26.

 ( 732 )  Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  QUICK BAYT

 ( 511 )  5    Féregirtó szerek; gombaölő szerek; gyomirtó szerek.

 ( 111 )  229.553

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01532

 ( 220 )  2019.05.10.

 ( 732 )  BIG TOURS HUNGARY Kft., Kajászó (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  229.554

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01536

 ( 220 )  2019.05.10.

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

 ( 541 )  Az élethez kell egy kis Szerencsi

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

 parányok.

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

 és más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  229.555

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01538

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Dejmark Group s.r.o., Malá Strana, Praha 5 (CZ)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  2    Festékek; festő szerszámok; dekorációs anyagok.

 35    Festék árusítás; festő szerszámok árusítása; színező gépek eladása és lízingelése; elektronikus értékesítés;

 marketing szolgáltatás.

 ( 111 )  229.556

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01542

 ( 220 )  2019.05.12.

 ( 732 )  OMi Life Source Biotechnology Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czupor Hajnalka Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  229.561

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01550

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Takács Ádám Tibor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítás; utazásszervezés; utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online alkalmazáson

keresztül; fuvarozás, áruszállítás; taxi szolgáltatások; utazás és utasok szállítása; taxiszolgáltatás; utasszállítás

taxival; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxival történő szállítás megszervezése; taxis szállítás tolószékes

személyek számára; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; közúti személyszállítás;

 szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez; személyszállítással kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  229.562

 ( 151 )  2019.10.28.

 ( 210 )  M 19 01551

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Pallagi Róbert, Makó (HU)

 ( 740 )  Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Fokhagymakrémek.

 ( 111 )  229.563

 ( 151 )  2019.10.29.

 ( 210 )  M 19 01406

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Pharma Patent Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  OSFEROL D3

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, vitaminkészítmények.
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 ( 111 )  229.564

 ( 151 )  2019.10.29.

 ( 210 )  M 19 01402

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  TRA Real Estates Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  BOTANIQ Turai Kastély

 ( 511 )  43    Bútorok, abroszok, étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; ideiglenes

szállásbiztosítás; étel- és italellátás; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [szállásadás].

 ( 111 )  229.565

 ( 151 )  2019.10.29.

 ( 210 )  M 19 01403

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  TRA Real Estates Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dzsemek/lekvárok.

  30    Méz, fűszerek.

  33    Alkoholtartalmú italok (pálinka).

 ( 111 )  229.566

 ( 151 )  2019.10.29.

 ( 210 )  M 19 01407

 ( 220 )  2019.05.02.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lendvai András ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    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; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció
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biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshopműsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, 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; videóközvetítés; videóanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); videó-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.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; videófilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videófelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videófilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  229.567

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 19 01199

 ( 220 )  2019.04.10.

 ( 732 )  Herb-Area Kft., Kimle (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok,

kozmetikai cikkek, kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápolószerek; masszázs olajok; kozmetikai készítmények

fürdőkhöz; olajok kozmetikai használatra; gyógynövény alapú kozmetikai készítmények; hajmosó-, hajápoló

 szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek és

anyagok gyógyászati használatra; ásványi élelmiszer kiegészítők; ehető növényi rostok (nem táplálkozásra);

nyomelem készítmények emberi fogyasztásra; ásványvíz gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati

használatra; drogok gyógyászati használatra; gyógyteák, gyógynövények; gyógynövény-kivonat alapú
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készítmények gyógyászati használatra; gyógynövény-kivonat alapú fürdő-készítmények gyógyászati használatra;

étrendkiegészítők emberek számára; tapaszok, tinktúrák gyógyászati használatra; vitaminkészítmények;

 fertőtlenítőszerek.

 30    Kávé, tea, tea-alapú italok; kakaó és kávépótló szerek; természetes édesítőszerek; aromák élelmiszerekhez;

müzli; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; tésztafélék; zsemlemorzsa; zab-alapú ételek;

 fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek.

 ( 111 )  229.568

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 19 01362

 ( 220 )  2019.04.25.

 ( 732 )  Méhn Tünde Esthetic Line Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Ideiglenes tetoválások kozmetikai célokra.

  16    Ideiglenes tetoválások.

  44    Tetoválás; szemöldök-tetoválási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.569

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 19 01544

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  RIDEON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.570

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 19 01545

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  CATARON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.571

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 19 01546

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.572

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 210 )  M 19 01547

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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A rovat 135 darab közlést tartalmaz. 
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