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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(554) térbeli megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 
A rovatok rendezési elvei 

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

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 01271

 ( 220 ) 2018.04.20.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Pannonhalma eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő és egyben a pálinka földrajzi jelzés

 termékleírásának megfelelő pálinkák.

 ( 210 ) M 18 01384

 ( 220 ) 2018.05.03.

 ( 731 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Speciál+ PLUSZ

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok; cement.

 ( 210 ) M 18 02668

 ( 220 ) 2018.09.07.

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

 ( 740 )  Németh Vida Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EAT GOOD DO GOOD FEEL GOOD.

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

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

 ( 210 ) M 18 02861

 ( 220 ) 2018.10.03.

 ( 731 )  Vajda Virág Annamária, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bohli Krisztina, Pécs

 ( 541 ) Prézli

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 18 02869

 ( 220 ) 2018.10.04.

 ( 731 )  www.Napi.hu Online Internet és Információs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók;

hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák(1); könyvecskék, brosúrák(2);

 könyvek; naptárak; nyomtatott publikációk; prospektusok; újságok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy
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reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

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

piaci tanulmányok; piackutatás; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás;

üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás,

 információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 41    Fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek

 publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 210 ) M 18 03639

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  VÖRÖSKŐ Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Gépek sok szeretettel!

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatban; elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatos, katalógusok alapján biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos háztartási készülékek és

gépek, nevezetesen mosógépek, centrifugák, mosogatógépek, vasalókészülékek kereskedelmével kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek, konyhai robotgépek, elektromos habverők, elektromos keverők,

elektromechanikus darálók és őrlőgépek és kávédarálók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos dagasztógépek, elektromos gyümölcsprések

és gyümölcscentrifugák, elektromos konzervnyitók, elektromechanikus habverők és vágókészülékek, elektromos

kések, habverők kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porszívók és

padlófényező gépek, szőnyegápoló berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; mágneses adathordozók, írható lemezek, számológépek kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, számítógépes perifériás eszközök,

nevezetesen monitorok, nyomtatók, billentyűzetek, számítógépes egerek, botkormányok (joystick),

csatlakozótáblák, meghajtók, szkennerek, grafikai és hálózati kártyák, modemek, interfészek, írható lemezek,

merevlemezek, csatlakozókábelek, adathordozókon rögzített számítógépes programok, számítógépes játékok,

szoftveralkalmazások kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hang és/vagy képek

és/vagy elektromosan feldolgozott adatok rögzítésére, továbbítására vagy sokszorosítására szolgáló berendezések,

rádió- és tévékészülékek, CD-lejátszók, videokészülékek, fejhallgatók, mikrofonok, erősítők, hangszórók

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; antennák, telefonok, mobiltelefonok,

telefonkészülékek, üzenetrögzítők, faxgépek, műholdas vevőberendezések, műholdantennák és vevőkészülékek,

műsoros és üres hang-, kép- és adathordozók, CD lemzek, CD-ROM-ok, video- és audioszalagok és -kazetták

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; videolejátszók és -felvevők, videokamerák

és kamerák (fényképészet), hang rögzítésére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fényképészeti, filmes és optikai berendezések és

készülékek, fényképészeti kamerák, lencsék, távcsövek, elektronikus képrögzítő és képmásoló berendezések,

videokamerák, filmfelvevő kamerák, nyomtatók, videofelvevők, videokamerák, projektorok kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos mérőeszközök, elektromos vasalók, gőzvasalók,

világításra, fűtésre, gőzfejlesztésre, főzésre, hűtésre, szárításra, szellőztetésre, vízellátásra és egészségügyi célokra

használt berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; klímaberendezések

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajformázásra és -szárításra használt

elektromos készülékek és berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;
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háztartási és konyhai használatú elektromos berendezések, nevezetesen fűtőberendezések, hajszárítók, elektromos

sugárzókészülékek, hőlámpák és UV-lámpák, barnítóberendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; légkondicionáló berendezések, párásítók, légtisztítók, ventilátorok, elektromos

szárítógépek, jégkészítők, gázkályhák és elektromos tűzhelyek, főzőlapok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek,

fagyasztóberendezések, vízmelegítők, lámpák, izzók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kávés- és teáspoharak, fogápoló készítmények, hajápoló készítmények kereskedelmével

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 18 03640

 ( 220 ) 2018.12.07.

 ( 731 )  VÖRÖSKŐ Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Gépek szeretettel!

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatban; elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatos, katalógusok alapján biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos háztartási készülékek és

gépek, nevezetesen mosógépek, centrifugák, mosogatógépek, vasalókészülékek kereskedelmével kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek, konyhai robotgépek, elektromos habverők, elektromos keverők,

elektromechanikus darálók és őrlőgépek és kávédarálók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos dagasztógépek, elektromos gyümölcsprések

és gyümölcscentrifugák, elektromos konzervnyitók, elektromechanikus habverők és vágókészülékek, elektromos

kések, habverők kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porszívók és

padlófényező gépek, szőnyegápoló berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; mágneses adathordozók, írható lemezek, számológépek kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, számítógépes perifériás eszközök,

nevezetesen monitorok, nyomtatók, billentyűzetek, számítógépes egerek, botkormányok (joystick),

csatlakozótáblák, meghajtók, szkennerek, grafikai és hálózati kártyák, modemek, interfészek, írható lemezek,

merevlemezek, csatlakozókábelek, adathordozókon rögzített számítógépes programok, számítógépes játékok,

szoftveralkalmazások kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hang és/vagy képek

és/vagy elektromosan feldolgozott adatok rögzítésére, továbbítására vagy sokszorosítására szolgáló berendezések,

rádió- és tévékészülékek, CD-lejátszók, videokészülékek, fejhallgatók, mikrofonok, erősítők, hangszórók

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; antennák, telefonok, mobiltelefonok,

telefonkészülékek, üzenetrögzítők, faxgépek, műholdas vevőberendezések, műholdantennák és vevőkészülékek,

műsoros és üres hang-, kép- és adathordozók, CD lemzek, CD-ROM-ok, video- és audioszalagok és -kazetták

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; videolejátszók és -felvevők, videokamerák

és kamerák (fényképészet), hang rögzítésére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fényképészeti, filmes és optikai berendezések és

készülékek, fényképészeti kamerák, lencsék, távcsövek, elektronikus képrögzítő és képmásoló berendezések,

videokamerák, filmfelvevő kamerák, nyomtatók, videofelvevők, videokamerák, projektorok kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos mérőeszközök, elektromos vasalók, gőzvasalók,

világításra, fűtésre, gőzfejlesztésre, főzésre, hűtésre, szárításra, szellőztetésre, vízellátásra és egészségügyi célokra

használt berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; klímaberendezések

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajformázásra és -szárításra használt

elektromos készülékek és berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

háztartási és konyhai használatú elektromos berendezések, nevezetesen fűtőberendezések, hajszárítók, elektromos
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sugárzókészülékek, hőlámpák és UV-lámpák, barnítóberendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; légkondicionáló berendezések, párásítók, légtisztítók, ventilátorok, elektromos

szárítógépek, jégkészítők, gázkályhák és elektromos tűzhelyek, főzőlapok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek,

fagyasztóberendezések, vízmelegítők, lámpák, izzók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kávés- és teáspoharak, fogápoló készítmények, hajápoló készítmények kereskedelmével

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00059

 ( 220 ) 2019.01.14.

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

 ( 541 ) Well&fit

 ( 511 )  16    Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,

készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,

 prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, Pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok(röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése, információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, közvéleménykutatás, piackutatás, reklámfilmek

előállítása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és

 reklámszolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos
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nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), videófilmezés.

 44    Orvosi szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia, kiropraktika, klinikák, orvos rendelők

szolgáltatásai, plasztikai sebészet, pszichológus [szolgáltatások], sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai,

szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00060

 ( 220 ) 2019.01.14.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,

készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,

 prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, Pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci

tanulmányok, piackutatás, reklámanyag naprakész állapotba hozása, reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése, információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, közvéleménykutatás, piackutatás, reklámfilmek

előállítása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és

 reklámszolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,
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oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), videófilmezés.

 44    Orvosi szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia, kiropraktika, klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai, plasztikai sebészet, pszichológus (szolgáltatások), sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai,

szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 00189

 ( 220 ) 2019.01.22.

 ( 731 )  Demokratikus Koalíció, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czeglédy és Társai Ügyvédi Iroda, Szombathely

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

rádiós reklámozás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek készítése; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

 szabadtéri reklámozás, hirdetés (2).

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; nem reklámcélú szövegek publikálása; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; politikai összejövetelek szervezése.

 ( 210 ) M 19 00203

 ( 220 ) 2019.01.24.

 ( 731 )  Pharmapolis Klaszter Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen

 ( 541 ) Pharmapolis Open Tennis Cup

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; online, nem letölthető videók biztosítása; partik szervezése [szórakoztatás];

 sportversenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 19 00576

 ( 220 ) 2019.02.25.

 ( 731 )  Béres István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gámán Tünde, Budapest

 ( 541 ) Tokaj Hill

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

 ( 210 ) M 19 00578

 ( 220 ) 2019.02.25.

 ( 731 )  Béres István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gámán Tünde, Budapest

 ( 554 )
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 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

 ( 210 ) M 19 00605

 ( 220 ) 2019.02.26.

 ( 731 )  Nádassy Koppány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 19 00774

 ( 220 ) 2019.03.11.

 ( 731 )  Candella Line Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 01112

 ( 220 ) 2019.04.03.

 ( 731 )  VRS Sport Group Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Ablaktörlők; szélvédő törlők; billenős tehergépkocsik; kamionok; billenőtestek tehergépkocsihoz;

botkormányok járművekhez; csomagtartók járművekhez; fékbetétek járművekhez; gépkocsi alvázak; gépkocsik;

gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncsok

járműkerekekhez; irányjelzők gépjárművekhez; jachtok; járműablakok; járműajtók; járműalvázak; jármű

burkolatok és huzatok; járműkarosszériák; járműkárpitok; járműülések; járműlökhárítók; kézikocsik;

kocsialvázak járművekhez; komphajók; kormánykerekek járművekhez; kuplungok szárazföldi járművekhez;

lakóautók; lakókocsik; motorkerékpárok; oldalkocsik; sportkocsik; szélvédők; tehergépkocsik; traktorok; táskák

 sportbabakocsihoz; utánfutók járműhöz kapcsolva; versenyautók; vízijárművek; vezető nélküli autók.
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 25    Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;

öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi- gyerek alsóneműk; fürdőruhák;

sportruházat; szabadidőruházat; sálak; fej- és csuklópántok; védőruhák autó-, motor-, kerékpár- és küzdősportok

 számára.

 35    Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; gyógy- és

normál papucsok; kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök;

öltönyök; nyakkendők; kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi-, gyerek alsóneműk; fürdőruhák;

sportruházat; szabadidőruházat; sálak; fej- és csuklópántok; telefontartók; kulacstartók; védőruhák kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása az autó-, motor-, kerékpár- és küzdősportok számára, beleértve az internetes

kereskedelmet, export-import képviseletet és kereskedelmet is; reklámozás és marketing tevékenységek; autó-,

motor-, kerékpár- és küzdősportokkal kapcsolatos termékek termékbemutatója és ezzel kapcsolatos kiállítások és

 bemutatók szervezése és lebonyolítása üzleti célokra.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, közlések

üvegszálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon összeköttetés, modemek kölcsönzése, műholdas átvitel,

számítógép terminálok közöttiösszeköttetések, távközlési berendezések kölcsönzése, telefon összeköttetések,

telefon szolgáltatások, telefonok kölcsönzése, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más

közlési eszköz útján), üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üzenetküldő

 készülékek bérlete.

 41    Sportversenyek szervezése kiemelten autó-, motor-, kamion- és track versenyek tekintetében; autó-, motor-,

kamion- és track versenyekhez kapcsolódó kulturális programok és szabadidős rendezvények megszervezése és

lebonyolítása; autó-, motor-, kamion- és track versenyekkel összefüggő szakmai képzések, kiemelten

versenyszervezői, bírói, szerelői, informatikai, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vezetéstechnikai

témakörökben különböző sportágak-, kulturális programok- és szabadidős programokkal kapcsolatos szakmai

 képzések; szabadidős és kulturális programok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 01279

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  Schmidt Henry, Gárdony (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás és gyógyászati kezeléséhez.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

 ( 210 ) M 19 01280

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  Schmidt Henry, Gárdony (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás és gyógyászati kezeléséhez.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.
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 ( 210 ) M 19 01283

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  Schmidt Henry, Gárdony (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények állatgyógyászati használatra; állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők állatok (kutyák) számára; tapaszok,

 kötszeranyagok állatgyógyászati használatra.

 41    Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás kezelésére vonatkozóan, szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás

 és gyógyászati kezeléséhez.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

 ( 210 ) M 19 01321

 ( 220 ) 2019.04.24.

 ( 731 )  Barabás Csaba Heinz, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal, adatkutatás számitógépes fájlokban, adatok frissítése es karbantartása

számítógépes adatbázisokban, adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához,

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás, áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruk es szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával, árusító standok bérbeadása, beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek], célzott marketing, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, értékesítési promóciós

szolgáltatások, fogyasztói hűségprogramok igazgatása, hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület

kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák], információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése,

információk számitógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi információs ügynökségek, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások,

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése, marketing szolgáltatások, médiakapcsolati szolgáltatások,

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton. Pay Per Click (PPC) hirdetés, 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, szabadtéri reklámozás, hirdetés (1), szabadtéri

reklámozás, hirdetés (2), számítógépes fájlkezelés, adatkezelés, szponzorok felkutatása, telemarketing

szolgáltatások, televíziós reklámozás, termékminták, áruminták terjesztése, üzleti közvetítési szolgáltatások

 potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan.

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

lebonyolítása (képzés), bálok szervezése, coaching [tréning], diszkók szolgáltatásai, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz], éjszakai klubok, elektronikus

kiadványszerkesztés, előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, eszmecserék, kollokviumok

szervezése es lebonyolítása, fényképészet, fotoriportok készítése, golflétesítmények üzemeltetése, hangversenyek,
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koncertek szervezése es lebonyolítása, idegenvezetős túrák levezetése, játékfelszerelések kölcsönzése,

játékkaszinók [szerencsejátékok], játékkölcsönzés, játéktermi szolgáltatások nyújtása, klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás], knowhow átadása (képzés), konferenciák szervezése és lebonyolítása,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könnyűbúvárfelszerelések kölcsönzése, könyvkiadás, könyvtári

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

kiállítások], művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások, nem reklámcélú

szövegek publikálása, nyereményjátékok működtetése, oktatás biztosítása, on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők, online, nem letölthető videók biztosítása, partik tervezése [szórakoztatás], rádió- és

televízióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok készítése,

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai], sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével,

sportlétesítmények üzemeltetése (1), sportlétesítmények üzemeltetése (2), sportpályák bérbeadása, sportversenyek

rendezése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás,

számítógépes hálózatról online biztosított Játékszolgáltatások, szemináriumok szervezése és lebonyolítása,

szépségversenyek szervezése, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, színházi produkciók, szórakozási,

szórakoztatási információk, szórakoztatási szolgáltatások, táboroztatás, televíziós szórakoztatás, teniszpályák

kölcsönzése, testnevelés, versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], vidámparkok, videorögzítés, zenei

 produkciók.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók, átmeneti szállások kiadása, bár szolgáltatások,

éttermi szolgáltatások, foglalás panziókban, gyorséttermek, snack bárok, hordozható épületek, építmények

bérbeadása, kantinok, büfék, étkezdék, kávéházak, kempingezési lehetőség biztosítása, motelek, önkiszolgáló

éttermek (1), panziók, sátrak kölcsönzése, szállásfoglalás, szállásügynökségek [szállodák, panziók], szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás, szállodai szolgáltatások, terembérlés találkozókhoz, turistaházak, üdülők,

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás], vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 01431

 ( 220 ) 2019.05.03.

 ( 731 )  UNILEVER Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ÉLJEN A RAMAZURI!

 ( 511 ) 3    Szappan; piperecikkek; test púder, haj- és testápoló folyadék, a fejbőr és a haj ápolására szolgáló

készítmények; samponok és kondicionálók, hajban lévő csomók eltávolítására szolgáló hajápoló készítmények;

fogpaszta; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és

tusolókészítmények; babafürdető készítmények; (bőr) krémek, bőrápoló készítmények; olajok, krémek és tejek a

hajra, a testre és a bőrre; napozáshoz való készítmények, napvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek;

kozmetikai szerek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai

 vattalabdacsok, kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka-betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és füzetek.

 ( 210 ) M 19 01444

 ( 220 ) 2019.05.06.

 ( 731 )  Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ShoppieGo

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver.

  29    Játékok és játékszerek; videojátékok;

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás, áruk
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bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árverési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi es üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ

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

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

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

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

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

telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok,

kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek

 számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz);

elektronikus kiadványszerkesztés; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; know-how

átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játék szolgáltatások; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szórakozási, szórakoztatási

 információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 19 01665

 ( 220 ) 2019.05.27.

 ( 731 )  Törőcsik János Zoltán, Tatabánya (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 01819

 ( 220 ) 2019.06.11.

 ( 731 )  Ashlynn Braid International FZE, Umm Al Quwain (AE)

 ( 740 )  Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; aloe

vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő krémek; dekormatricák kozmetikai használatra;

dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; esszenciális citromolaj (1); esszenciális
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citromolaj (2); esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem gyógyászati

használatra; gerániol; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; heliotropin; henna

[kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor, pipere célokra; illatszerkészítmények (1);

illatszer készítmények (2); ionon [illatszergyártás]; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra;

kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai

folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek

szempillához; kozmetikumok szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; köröm

csillám; körömdíszítő matricák; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények; körömlakkok;

levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej

kozmetikai használatra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; műkörmök; műszempillák; naptejek;

napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai

célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra;

parfümvizek, illatosított vizek; pézsma [illatszer]; ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műhajak

rögzítéséhez; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; ruhaillatosító zacskók, tasakok; rúzstokok; samponok;

smink (1); smink (2); sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító, sminklemosó

készítmények; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);

szempillaspirál; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok [illatszerek];

 zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

 ( 210 ) M 19 01898

 ( 220 ) 2019.06.14.

 ( 731 )  LLC Investment Vagyonkezelő és Befektető Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Készételek, élelmiszerek.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés, ételkiszállítás, szállítás.

 ( 210 ) M 19 02058

 ( 220 ) 2019.06.28.

 ( 731 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 ) ROYAL SZŐLŐ, egy legendás íz újratöltve

 ( 511 )   32    Alkoholmentes szőlőital, szőlőlé, alkoholmentes szőlőalapú szörpök, energiaitalok és koktélok.

 ( 210 ) M 19 02084

 ( 220 ) 2019.07.01.

 ( 731 )  Kurucz-Kováts Dóra Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 ) XALMA

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

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

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
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 porcelán- és fajanszáruk.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok.

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

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

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

 ( 210 ) M 19 02129

 ( 220 ) 2019.07.05.

 ( 731 )  Pénzügyminisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Állásközvetítő irodák.

  41    Mentorálás; pályaválasztási tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 02130

 ( 220 ) 2019.07.08.

 ( 731 )  AKA Kereskedelmi, Termelői és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); ételek

és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró

[büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;

büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos

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

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

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás;

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

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

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások;

ételrendelési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek

[szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi

foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

árusításához; éttermi tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás;

grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves

sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok,

büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és

ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás

nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;
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tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi

 asztalfoglalásokkal kapcsolatban; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02136

 ( 220 ) 2019.07.08.

 ( 731 )  Hendline Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Benedek Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Kozmetikai szolgáltatások és tetoválás; esztétikai tetoválás; esztétikai tetováláshoz kapcsolódó szolgáltatás

 és oktatás; esztétikai tetováláshoz kapcsolódó egyéb eszközök, kiegészítők forgalmazása.

 ( 210 ) M 19 02144

 ( 220 ) 2019.07.09.

 ( 731 )  Eszes Erika, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorból készült tortadíszek; tortadíszek cukorból; virág alakú cukorkák; virág alakú tortadíszek cukorból;

 virág alakúvá formázott cukorkák.

 ( 210 ) M 19 02165

 ( 220 ) 2019.07.10.

 ( 731 )  Veres 1 Színház Nonprofit Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Menyhárt Ügyvédi Iroda, Budaörs

 ( 541 ) Mézesvölgyi Nyár

 ( 511 )   41    Előadóművészek szolgáltatásai; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók.

 ( 210 ) M 19 02217

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  MrB Exclusive Beton Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Ökoface

 ( 511 )  19    Beton; cement; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; építőelemek

betonból; építőelemek cementből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; építőkövek; járólapok, nem fém;

művészeti tárgyak betonból vagy cementből; nem fém építőanyagok; betonból készült vagy beton alapú

burkolatok; betonból készült vagy beton alapú homlokzatburkolatok; betonból készült vagy beton alapú

padlóburkolatok; cementből készült vagy cement alapú burkolatok; cementből készült vagy cement alapú

homlokzatburkolatok; cementből készült vagy cement alapú padlóburkolatok; beton vagy cement anyagok,

 építéshez és építkezéshez; beton vagy cement oszlopok.

 37    Építés; kőművesmunkák; homlokzati burkolatok építése; burkolás; betonból vagy cementből készült elemek

 beépítése.

 ( 210 ) M 19 02219

 ( 220 ) 2019.07.16.
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 ( 731 )  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Miskolc Csoport

 ( 511 )  35    Reklám és marketing; hirdetés és reklámozás; marketing kampányok, marketing szolgáltatások,

marketingstratégiák tervezése; reklám, hirdetés, marketing és promóciós anyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák, reklámszövegek, bannerek, lógók és minták, videók és reklámfilmek] frissítése, készítése,

összeállítása, sokszorosítása, terjesztése; termékmarketing; termékminták terjesztése reklámcélokra; utcai és

online reklámozás, hirdetés; rádiós reklámozás, marketing, rádiós reklámspotok gyártása; internetes marketing,

online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklám-

és marketing konzultáció; reklám- és promóciós szolgáltatások nyújtása, reklám- és promóciós szerződések

készítése; reklámok készítése és elhelyezése, megjelenítése mások számára; reklámhely bérbeadása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció;

különleges rendezvények promóciója; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hivatali ügyintézési

 szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; számlázás, számlák kiállítása.

 ( 210 ) M 19 02226

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)

 ( 541 ) A Miskolc Csoport tagja

 ( 511 )  35    Reklám és marketing; hirdetés és reklámozás; marketing kampányok, marketing szolgáltatások,

marketingstratégiák tervezése; reklám, hirdetés, marketing és promóciós anyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák, reklámszövegek, bannerek, lógók és minták, videók és reklámfilmek] frissítése, készítése,

összeállítása, sokszorosítása, terjesztése; termékmarketing; termékminták terjesztése reklámcélokra; utcai és

online reklámozás, hirdetés; rádiós reklámozás, marketing, rádiós reklámspotok gyártása; internetes marketing,

online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklám-

és marketing konzultáció; reklám- és promóciós szolgáltatások nyújtása, reklám- és promóciós szerződések

készítése; reklámok készítése és elhelyezése, megjelenítése mások számára; reklámhely bérbeadása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció;

különleges rendezvények promóciója; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hivatali ügyintézési

 szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; számlázás, számlák kiállítása.

 ( 210 ) M 19 02234

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Mate tea; fűszerek.

 32    Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok;

 gyümölcslevek.

  33    Alkoholos energiaitalok.

 ( 210 ) M 19 02235

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; teafűszerek, fűszerek; jeges tea.

  32    Alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcslevek.

 ( 210 ) M 19 02238

 ( 220 ) 2019.07.17.
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 ( 731 )  Módi Valéria, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, kerékpárvázak.

  25    Ruházat; kerékpáros ruházat.

  28    Játékfigurák; kitömött játékok.

 ( 210 ) M 19 02239

 ( 220 ) 2019.07.16.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; teafűszerek, fűszerek; jeges tea.

  32    Alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcslevek.

  33    Alkoholtartalmú tea italok.

 ( 210 ) M 19 02265

 ( 220 ) 2019.07.19.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 ) BOR-WAY

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 19 02284

 ( 220 ) 2019.07.22.

 ( 731 )  Nyikes Martin, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Abroncsszoknyák; aikido ruhák; alakformáló ruhák; alakformáló alsónemű; alapréteg felsők; álarcosbálra

való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; alsóingek kimonókhoz [juban];

állatbőrből készült ruhák; alsóingek, trikók; alsók csecsemőknek; alsóingek kimonókhoz [koshimaki];

alsónadrágok, bugyik; alsónadrágok, rövid; alsóneműhöz való betoldások [ruházati cikkek részei]; alsórészek

[ruházat]; alsóruházat; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; alsószoknyák; alul összepatentozható

body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; alvómaszkok; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai

(bolo) nyakkendők nemesfém csattal; amerikai focimellények; anorák; ápolói egyenruhák; ápolónői nadrágok;

ápolónői overallok; ápolónőruhák; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; atlétikai ruházat; autós

kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; baba alsóneműk; baba

body-k; baba nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye; bábuska kendők [babushka]; babydollok;

balett-trikókhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; balettruhák; balettszoknyák; báli ruhák; ballonkabátok;

ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat]; bandana kendők; báránybőr bekecsek; báránybőr kabátok;

baseball mezek, egyenruhák; bélelt mellények; bermuda nadrágok; betoldások (ruházat része); biciklisnadrágok;

bikinik; birkózó mérkőzéseken viselt ruházat; blézerek; blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős

nadrágok; boák; boák [nyakbavalók]; bodyk [alsóruházat]; bodyk [ruházat]; bokazoknik; boksz-nadrágok;

bolerók; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült motorosruházat;

bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák; bőrruházat; buggyos
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térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok;

bundák, szőrmekabátok; burkák; burnuszok; búvárkesztyűk; búvárruhák, vízhatlan ruhák, neoprén ruhák; chaps

nadrág (ruházat); capri nadrágok; cheongsam (kínai hagyományos ruha); chino nadrágok; csadorok; csecsemő

felsőruházat; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok; csecsemőruházat; cselgáncsozáshoz viselt

ruha; csípőszorítók; csizmaszárvédők; cső felsők; csokornyakkendők; csogori felett viselt, felöltőhöz hasonló

koreai kabát [magodzsa]; csukló szalagok; csuklómelegítők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok;

csúszásgátló zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők; derékszalagok, övek kimonókhoz [datemaki]; derékszíjak, övek;

derékzsinórok kimonókhoz [koshihimo]; díszzsebkendők [ruházat]; düftin kabátok; dzsekik; dzsekik bélései;

dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző

rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/ kötöttáruk]; egyenruhák; egyenruhák

kereskedelmi használatra; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes

ruhák; egyujjas kesztyűk; eldobható alsóneműk; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esküvői ruhák; eső elleni

viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; esőponcsók;

esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer kertésznadrágok,

kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; fátylak [ruházat]; farmerruházat;

favágó-kockás dzsekik; fehérnemű; fehér köpenyek kórházi használatra; fehérnemű kismamáknak; fejdíszek

[fátylak]; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak,

fejkendők; felsők csecsemőknek; felsőkabátok; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz; felsőruházat; fényvisszaverő

kabátok, dzsekik; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi alsóneműk; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi,

női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú rövidnadrágok

[alsóneműk]; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia bugyik; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek; funkcionális fehérnemű; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; fürdőruhákhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; futball

mezek; futballmezek; futómezek; futótrikók; futónadrágok; fűzők; fűzők [alsónemű]; fűzők [alsóneműk,

fűzőáruk]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; gabardin ruházat; gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek;

gallérvédők; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú pulóverek; gaucsók; golfnadrág; golfnadrágok;

golfnadrágok, -ingek és -szoknyák; golfruházat, a kesztyűk kivételével; golfszoknyák; guernsey-k [kötött

tengerész pulóverek]; gyapjú felsőrészek; gyapjú harisnyanadrágok; gyapjúmellények; gyapjúruházat;

gyapjúzoknik; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;

gyermekruházat; hagyományos japán ruházat; hagyományos koreai női mellény [baeja]; hagyományos koreai

felöltők [durumagi]; hagyományos koreai öltözék hosszú ujjú felső része [csogori]; hajszalagok [ruházat];

hajmosó gallérok; halászkabátok; halloween-jelmezek; hálóing; hálóingek; hálóingek, babydollok; hálókabátok;

hálóköntösök; pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hálóruhák kismamáknak; hálós

jelzőtrikók; hálózoknik; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők;

harcművészeti egyenruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyákhoz való betoldások [ruházati cikkek

részei]; harisnyanadrágok; harisnyanadrágokhoz való betoldások [ruházati cikkek részei]; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók; harisnyatartós fűzők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek;

házikabátok; hétköznapi, utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hidzsábok; hivatalos viselet; hódeszkás egyujjas

kesztyűk; hódeszkás kesztyűk; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljtoldatok [ruhák részei]; hónaljvédők;

horgászcipők; horgászingek; horgászmellények; hosszú alsóneműk; hosszú kabátok; hosszú kimonók (nagagi);

hosszú szárú bugyik; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú zakók; hosszú ujjú pulóverek;

hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hosszúszárú alsóneműk; hőszigetelt ruházat; időjárásálló

felsőruházat; ingek; időjárásálló ruházat; ingek legombolt gallérral; ingek ramiból [hócsalán]; ingelők, ingblúzok;

ingfazonú dzsekik; iskolai egyenruhák; izzadásgátló zoknik; izzadtságfelszívó alsóruházat; izzadtságfelszívó

harisnyák; izzadtságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó csuklópántok; izzadtságfelszívó pántok teniszezéshez;

izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; jampecruhák; japán hálóköntösök [nemaki]; japán kimonók; japán
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stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); jasmakok [arcot takaró fátyol, kendő]; játékvezetői, bírói

egyenruhák; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok [ruházati cikkek]; jégeralsók; jégtáncos ruházat;

jelmezek;jelmezek, kosztümök; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; jóganadrágok; jógafelsők; jógapólók;

jógazoknik; judo egyenruhák; judo ruhák; kabátok nőknek; kabátok, dzsekik; kaftánok; kalóz nadrágok; kamáslik

[lábszárvédők]; kámzsák; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok, kertésznadrágok; kapacitív kesztyűk

érintőképernyős készülékekhez; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; karate

egyenruhák; karateruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kasmír

ruházat; kasmírsálak; kemény ingmellek, plasztronok; kendők fejre; kendők [ruházat]; kendőruhák; kerékpáros

felsőruházat; kerékpáros nadrágok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; keresztelőruhák; készruhák;

kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből; kesztyűk kerékpárosoknak; kesztyűk

[ruházat]; két gombsoros vastag katona kabát [pea coat]; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábas

overallok; kezeslábas pizsamák gyerekeknek; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok [felsőruházat];

kezeslábasok, overallok; kézmelegítők [ruházat]; khakiszínű nadrág [ruházat]; khimarok; kifordítható dzsekik;

kimonó megkötésére szolgáló díszes öv (obiage); kimonók; kikerikik obi-csomókhoz (obiage-shin); kipárnázott

ingek atlétikai használatra; kipárnázott nadrágok atlétikai használatra; kipárnázott rövidnadrágok atlétikai

használatra; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok;

kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat; kismamaövek [ruházat]; kismamaruhák; kockás

skótszoknyák; kombinék; kombinék [alsónemű]; kombinék [alsóruházat]; kombinék, hálóingek [chemise];

köntösök, pongyolák; köpenyek; korcsolyaruhák; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas

pulóverek; körsálak [ruházat]; kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz;

kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; kötött alsónemű;

kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények; kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötött topok;

kötöttáruk [ruházat]; kravat [nyaksál, nyakkendő]; lábbelikhez való betoldások [ruházati cikkek részei];

labdajátékokhoz való párnázott aláöltözékek; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej nélküli zoknik;

laborköpenyek; lábszármelegítők; lábszárvédők; lábujjzoknik; lányka ruhák; laza, informális öltönyök; lányka

felsőruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek; leszorító bugyik, rövidnadrágok [alakformáló fehérneműk];

levehető gallérok;levehető nyakrészek kimonókhoz (haneri); lezser, hétköznapi ingek; libériák, inasruhák; lovagló

dzsekik; lovaglókesztyűk; lovaglónadrágok; matróz- és tengerészruházat; mankinik; melegítő felsők; melegítő

felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők;

melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellbimbó

takarók; mellények [gilet]; mellények; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; melltartók;

melltartópántok [ruházati részek]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi ruhák; merevítő nélküli

melltartók; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; mezek amerikai futballhoz; míderek;

miniszoknyák; miseingek; miseruhák, kazulák; monokinik; motorkerékpáros öltözékek; motoros kesztyűk;

műanyag kötények; műanyag csecsemő-partedlik; műbőr övek; műbőr ruhák; muffok; műbőr ruházat; muffok

[ruházat]; munkaköpenyek; műszőrme stólák; munkaruházati cikkek; muumuu-k; nadrág skótkockás

gyapjúszövetből [trews]; nadrágkosztümök; nadrágleszorítók, pantallók; nadrágok; nadrágok amerikai futballhoz;

nadrágok hétköznapi viseletre; nadrágszoknyák; napellenzők [ruházat]; napozóruhák; nedvességfelszívó

sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok; nem elektromosan fűtött

lábzsákok; népviseletek [ruházat]; neglizsék, hálóköntösök; nikábok; női alkalmi ruhák; női alsó; női alsóruházat,

fehérnemű; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák;

nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok

[ruházati cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak

[sálak]; nyitott nyakú ingek; nylon melegítők; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz

való ingek; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat

védelmére; öntapadós melltartók; orárion [egyházi ruházat]; orvosi köpenyek; otthoni köntösök; otthoni ruházat;

övek [ruházat]; overállok csecsemőknek és kisgyermeknek; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák;

palást, köpönyeg; pánt nélküli melltartók; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok; papírkalapok [ruházat];
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papírkötények; papírruházat; pareók [polinéziai lapszoknyák]; papucszoknik; parkák; parkák (anorákok);

partedlik; partedlik, előkék, nem papírból; partedlik (nem papírból); parti kalapok [ruházat]; pelenkanadrágok

[ruházat]; pehelymellények; polár gyapjúdzsekik; plüssruházat; pizsamák [csak trikószövetből]; pizsamák;

pizsamaalsók; pizsama; pénztartó övek [ruházat]; pelerinek; pelerin, köpeny; pongyolák; poncsók; pólyák; pólók;

pólóingek, kötött ingek, pólók; polár pulóverek; prémsálak [szőrmék];pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi

dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek;

pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rakott szoknyák; rakott szoknyák elegáns kimonókhoz (hakama); rash

guard felső ruházat; rövid felsőkabát kimonókhoz (haori); rövid együttesek [ruházat]; rövid alsószoknyák;

röplabdamezek; rögzítő zsinórok haorihoz [haori-himo]; rögbi nadrágok; rögbi mezek; rögbi ingek; rögbi felsők;

repülős ruhák; ruhák, edzőruhák küzdősportokhoz; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; rövidnadrágok,

sortok; rövidnadrágok, shortok; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövid ujjú

sportingek; rövid ujjú pólók; rövid ujjú ingek; rövid kertésznadrágok; ruházat lovagláshoz [nem lovaglósapkák];

ruházat kerékpárosoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat halászoknak; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházat

(bőr); ruhákhoz való gallérok; ruhák koszorúslányoknak; selyemruházat; selyemövek, vállszalagok; selyem

nyakkendők; sarokerősítés harisnyákhoz; sálak [ruházati cikkek]; sálak [nyaksálak]; sálak; ruhazsebek; ruházati

cikként használt papírkalapok, papírcsákók; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati cikkek nők számára;

ruházat sportoláshoz; snowboard nadrágok; snowboard dzsekik, kabátok; skortok [sportszoknyák], skótszoknyák;

sivatagi cipők; síruházat; síruhák; síoverallok; sínadrágok; símaszkok; sildek, napellenzők [fejfedők]; síkesztyűk;

sídzsekik; sportruházat [kivéve golfkesztyűk]; sportruházat; sportruhák és -mezek; sportnadrágok;

sportmelltartók; sportmellények; sportkabátok; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói

egyenruhák; sport felsők, topok; spanyol övek [szmokinghoz]; sötét, rövid, gombos férfikabátok [donkey jacket];

strandöltözet; strandköpenyek; strandkendők; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok; steppelt mellények;

steppelt dzsekik [ruházat]; sportzoknik; sportzokni; sportzakók; szárik; szakácsruhák; szafari kabátok; szafari

dzsekik; szabadidős ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő ruházat; szabadidő

együttesek [ruházat]; strandruházat; strandruhák; szélmellények; széles selyemövek kimonókhoz [obi];

széldzsekik, bomber dzsekik; szélálló ruházat; szélálló öltözék; szarvasbőr dzsekik; szarongok; szarong, maláj

szoknya; szőrmekabátok; szőrméből készült ruházati cikkek; szőrmebéléses kabátok; szőrme muffok;

szorítózsinórok kimonókhoz [datejime]; szörfruházat; szoknyás kosztümök; szoknyák; szmokingok;

szmokingkabátok; színházi jelmezek; szemmaszkok; szélnadrágok; szőrmekabátok és -dzsekik; szőtt ingek; szőtt

ruházat; szövetből, ruhaanyagból készült övek; szövetelőkék felnőtteknek; szövetkabátok, felöltők;

sztreccs-nadrágok; szuszpenzorok, fecskenadrágok [alsóneműk]; szvetterek; talárok; tánc unitard [balett-trikók,

táncruhák]; taekwondo ruhák; teddyk [alsónemű]; tarka selyemkendők (baboskendők); tankinik; tangák; tánchoz

viselt öltözék; tánchoz való öltözékek; térdnadrágok; térdmelegítők [ruházat]; térdharisnyák; teniszruházat;

teniszruhák; teniszpulóverek; teniszingek; tenisz zoknik; tenisz szoknyák; tenisz shortok; télikabátok,

nagykabátok; téli kesztyűk; textilövek [ruházat]; textil fejkendők; testreszabott fürdőruhák melltartókosárral;

testharisnyák; termo zoknik; terepszínű nadrágok; terepszínű mellények; terepszínű dzsekik; térdzoknik;

terepszínű ingek; terepszínű kesztyűk; tréningruha felsők, melegítő felsők; tréningalsók; tornaruházat; tornaruhák;

tornanadrágok; torna- és balettruhák; topok [ruházati cikkek]; tógák; thobe [hagyományos ruházat]; thermo

alsóruházat; ujjatlan kabátok, köpenyek; ujjatlan dzsekik, kabátok; ujjas előkék, nem papírból; ujjas dzsekik,

kabátok; túranadrágok; tunikák; trikók; triatlonos ruházat; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; trikó [alsónemű],

kombiné; ünnepélyes alkalmi, estélyi viseletek; ujjatlan trikók; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan mezek, sportingek;

ujjatlan kesztyűk; vadászmellények; vadászdzsekik; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászathoz szánt

overallok; v-nyakú szvetterek; v-nyakú pulóverek; úszónadrágok, fürdőnadrágok; úszódressz, fürdőruha;

vadásznadrágok; vadászpólók; vágott felsők; vallási öltözékek; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendő,

nagykendő [csak trikószövetből]; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vállkendők és stólák; vállkendők,

nagykendők; vállon viselt cikkek [ruházat]; vállpántok ruházati cikkekhez; vastag ingek; vászon ruházat;

védőnadrágok; verseny síruhák; viaszosvásznak [ruházat]; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó];

vízálló motoros ruhák; vízálló nadrágok; vízálló öltözékek vízisíeléshez és búvárkodáshoz; vízálló ruhák
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szörfözéshez [windsurf, windszörf]; vízálló ruházat vitorlázáshoz; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat;

vízhatlan nadrágok; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan ruházat; vízhatlan szörfruházat; vízhatlan zoknik;

vízhatlan, vízálló ruházat; wetsuit ruhák vízisíeléshez; yashmagh [arab, palesztin kendők]; zakók, dzsekik;

zoknik; zoknik amerikai futballhoz; zoknik csecsemőknek és kisgyermekeknek; zoknik és harisnyák; zoknitartók;

 zsebkendők; zsakettek.

 ( 210 ) M 19 02289

 ( 220 ) 2019.07.23.

 ( 731 )  Rétfalvi Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Parfümökkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi

 bolti szolgáltatások; hajápoló termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02292

 ( 220 ) 2019.07.24.

 ( 731 )  Diante Nova Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 210 ) M 19 02296

 ( 220 ) 2019.07.24.

 ( 731 )  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Budapest (HU)

 ( 541 ) Szántóföldi Napok

 ( 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.

 ( 210 ) M 19 02300

 ( 220 ) 2019.07.24.

 ( 731 )  Bezzeg Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  Zafiri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ArguStress

 ( 511 )  9    Mérőberendezés.

  41    Sporttevékenységek.

 ( 210 ) M 19 02404

 ( 220 ) 2019.08.04.

 ( 731 )  OliDolg Kft, Budapest (HU)

 ( 541 ) KiadLak

 ( 511 ) 9    Adatkezelő szoftverek; számítógépes szoftverek üzleti célokra; fájlmegosztó szoftverek; egységes

 kommunikációs szoftverek.
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 ( 210 ) M 19 02405

 ( 220 ) 2019.08.05.

 ( 731 )  ÉPÍTECH Kivitelező és Marketing Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiállítások, konferenciák,

 szakmai képzések, programok, versenyek szervezése, lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 02408

 ( 220 ) 2019.08.05.

 ( 731 )  Digital Media and Communications Zrt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PREMIER4

 ( 511 )  35    Médiakapcsolati szolgáltatások; közönségszolgálattal kapcsolatos konzultáció; közönségszolgálati

tanulmányok; közönségszolgálati [PR] konzultáció; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett

teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása

reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; promóciós, reklám célú árubemutatás; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

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

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; reklám-, marketing és

hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online

kommunikációs hálózaton keresztül; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; hirdetéssel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing konzultációs szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális

média használatával; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

 hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása.

 38    Adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő továbbítása; audio műsorszórás;

audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül;

digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; digitális hangsugárzás;

E-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás; felhasználók által létrehozott tartalom az

internet segítségével történő továbbítása; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek

elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információk sugárzása televízión

keresztül; interaktív teletext szolgáltatások; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; interneten keresztül

biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; interneten keresztül történő videoadatátvitel; internetes

protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

televízióhoz való hozzáférés biztosítása; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; kábelrádiós átvitel;

kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és

-közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós

átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek

sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés; műholdas közvetítés; műholdas műsorszórás;

műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorközvetítés interneten keresztül; műsorok adása

kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok átvitele kábelen keresztül; műsorszórás globális számítógépes hálózat

útján; műsorszórás kábelen keresztül; műsorszórási berendezések működtetése [műsorszórási szolgáltatások];

műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és
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-közvetítés; pay-per-view [PPV] televíziós adás; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi információ

televíziós sugárzása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió- és televízióműsorok műholdas

közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése;

segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások biztosításához; sportrendezvényekhez kapcsolódó

műholdas műsorszóró szolgáltatások; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon,

interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; teleshop-műsorok közvetítése; televízió hozzáférés biztosítása

dekódoló készülékeken keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok

terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által;

televízióműsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybe vételén keresztül történő

közvetítése; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése; televíziós műsorok terjesztése

műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés;

televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós programok közvetítése; televízióstreaming

interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés; üzlettel

kapcsolatos műholdas műsorszórási szolgáltatások; vezeték nélküli műsorterjesztés; video- és audioműsorok

 közvetítése az interneten keresztül; video on-demand közvetítések; videocasting.

 41    Animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek készítése; animációs szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális felvételek készítése; élő

szórakoztató műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése;

eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; filmes és

zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmformátumok kidolgozása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártás oktatási célokra;

filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés,

vágás; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang-

és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési

szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hang-

vagy videostúdiók biztosítása; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; mobileszközökön közvetíthető

televízióműsorok készítése; moziadaptáció és vágás; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása;

mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; rádiós és

televíziós műsorok készítése; show-k és filmek készítése; sportesemények rendezése televíziók számára;

sportesemények rendezése a rádiók számára; stúdiószolgáltatások televíziók számára; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási célú

filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató televíziós műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése];

televízióműsorok bemutatása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós

szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el) készítése; tv- és

rádióműsor előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos

 szolgáltatások; tv műsorok készítése; tv-műsorok szerkesztése [vágása].

 ( 210 ) M 19 02416

 ( 220 ) 2019.08.05.

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

 ( 541 ) PANNONESSENCE

 ( 511 ) 3    Aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; aromák [esszencia olajok];
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aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; illóolajok kozmetikai használatra;

kozmetikumok; natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok

 kozmetikai célokra; kozmetikai testápoló készítmények.

 ( 210 ) M 19 02417

 ( 220 ) 2019.08.05.

 ( 731 )  Adrienne Feller, Jászfényszaru (HU)

 ( 541 ) Hungarian Spring

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; babaápoló termékek (nem

gyógyhatású); balzsamok nem gyógyászati célokra; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; illatosított

folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai

használatra; kenőcsök kozmetikai használatra; körömágy krémek; kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves

törlőkendők; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai

testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok és kozmetikai

készítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; masszázs zselék,

gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak;

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

folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; 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; pedikűr készítmények; természetes kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készitmények;

aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];

aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású];

emulgeált illóolajok; esszenciális olajok; esszenciális olajok egyéni használatra; gyártási eljárásokhoz használt

illóolajok; idegnyugtató esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított termékek gyártásához használt illóolajok;

illatszerek, esszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra;

illóolajok ipari használatra; illóolajok, mint ételízesítők; illóolajokból készült ételízesítők; ízesítők, aromák

élelmiszerekhez [illóolajok]; ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok];

kevert illóolajok; levendulaolaj; mandulaolaj; nem gyógyhatású olajok; növényi illóolajok; olajesszenciák ételek

ízesítésére; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok; parfümolajok kozmetikai

készítmények gyártásához; rózsaolaj; szalmagyopár [illóolaj]; szantálfából készült illóolajok; teafaolaj;

 természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra; virágvíz.

 ( 210 ) M 19 02418

 ( 220 ) 2019.08.05.

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

 ( 541 ) HUNGARIAN SECRET

 ( 511 ) 3    Ajak alapozók; arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; arcmasszázsolajok; arcolajok; arctisztító

maszkok; arcradír készítmények kozmetikai használatra; arcvaj; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;

bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; fitokozmetikai

készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok; fürdő- és tusolókészítmények;

fürdő- és zuhanyolajok (nem gyógyhatású); fürdőkészítmények; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;

hajápoló készítmények; illóolajokkal átitatott kendők, kozmetikai használatra; készítmények haj- és testmosásra;

kézápoló zselék; kézmosó szerek; kéztisztítók; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kozmetikai

krémek az arc és a test számára; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; kozmetikai krémek és

tejek; kozmetikumok krémek formájában; naptejek csecsemőknek; nem gyógyhatású zuhanyolajak; regeneráló

krémek kozmetikai használatra; sminktermékek; szappanok és gélek; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló

szérumok; szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; test- és arcápoló olajok; test- és arczselék
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[kozmetikai cikkek]; testápoló gélek; testápoló zselék; testmasszírozáshoz használt olajok; testpermetek; tisztító

készítmények egyéni használatra; tusoló- és fürdőhab; tusoló- és fürdőzselé; tusoló készítmények; tusolóhabok;

aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];

aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású];

esszenciális olajok; emulgeált illóolajok; gyártási eljárásokhoz használt illóolajok; illatosított termékek

gyártásához használt illóolajok; illatszerek, esszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra;

illóolajok háztartási használatra; illóolajok ipari használatra; illóolajok, mint ételízesítők; illóolajokból készült

ételízesítők; kevert illóolajok; melegítés hatására aromát kibocsátó illatosított olajok; nem gyógyhatású olajok;

növényi illóolajok; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok; parfümolajok

kozmetikai készítmények gyártásához; természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra;

 virágvíz.

 ( 210 ) M 19 02452

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)

 ( 300 )  4523110 2019.02.07. FR

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NOMADE

 ( 511 ) 3    Tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények; bőrtisztító és polírozó készítmények; bőrfehérítő

készítmények; bőr- és cipőtisztító és polírozó készítmények; polírozóviasz; bőrviasz; bőrkonzerváló szerek

[fényesítők, fényezők]; krémek bőrökhöz; bőrápoló tej; bőrfényező szerek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők,

fényezők]; konzerválószerek bőrökhöz [fényesítők]; konzerváló krémek bőrökhöz; bőrfehérítő készítmények;

 foltok elleni hatóanyagok tisztítási célokra.

4    Világító üzemanyag; gyertyák [világítás]; lámpabelek, kanócok; fa [tüzelőanyag]; világításhoz használt

 gázok.

9    Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; földmérő berendezések és

eszközök; fényképészeti készülékek és eszközök; filmfelvevő készülékek, berendezések; súlymérő készülékek és

eszközök; mérőeszközök- és berendezések; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések

és készülékek; oktatási készülékek és eszközök; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangátvitelre szolgáló

készülékek; hangreprodukáló készülékek; képrögzítő készülékek; képátvitelre szolgáló készülékek;

képreprodukáló készülékek; digitális tárolási média; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

számológépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek; táblagépek; okostelefonok; digitális könyvolvasók;

játékszoftverek; számítógépes programok, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák; detektorok; elektromos

kábelek; elektromos relék; búvárruhák; búvárkesztyűk; búvármaszkok; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz

ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; tűzoltókészülékek; háromdimenziós szemüvegek; virtuális

valóság headsetek; chipkártyák [integrált áramos kártyák]; számítógép hordozó tokok, táskák; okosórák;

elektromos elemek, akkumulátorok; akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; töltőállomások elektromos

 járművekhez; diagnosztikai eszközök nem gyógyászati célokra.

 11    Lámpák; elektromos éjszakai fények; fali világítás; lámpák kültéri használatra; elektromos zseblámpák;

világítástechnikai berendezések; hordozható elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok személyes

 használatra; reflektoros izzók; napelemes lámpák; reflektor lámpák, fémhalogén fényvetők.

 14    Ékszerek és ékszerészeti termékek (beleértve a divatékszereket); drágakövek, féldrágakövek; igazgyöngy;

ékszertartók [ládikák]; gyűrűk, fülbevalók, mandzsettagombok, karperecek és karkötők, függők ékszerekhez,

brossok, láncok, nyakláncok, függők, kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel], nyakkendőtűk, nagy érmék,

medalionok, medálok, ékszerek táskákhoz; ékszerdobozok; nemesfém trófeák; időjelző termékek és időmérő

eszközök, órák, karórák, szíjak órákhoz, ébresztőórák, időmérők, faliórák, dobozok vagy díszdobozok időmérő

 eszközökhöz; órák (időmérő eszközök).

 18    Bőr és műbőr; utazótáskák és bőröndök; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; kézitáskák; hátizsákok;
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strandtáskák, iskolatáskák, satchel táskák, bevásárlótáskák; utazóládák; utazótáskák ruhákhoz és cipőkhöz;

diplomatatáska és irattáskák, irattartók, aktatáskák (bőráruk); pénztárcák, tárcák, kártyatartók (tárcák), aprópénz

tartók (nem nemesfémből készült), kulcstartó tokok (bőráruk); dobozok bőrből vagy műbőrből; útikészletek,

bőröndszettek (bőráruk), üresen árusított dobozok piperecikkeknek, azaz piperedobozok; bőr levéltárcák,

 retikülök, kézitáskák (alkalmi kistáskák); napernyők, esernyők, ruhák állatoknak, hordozók állatoknak.

 20    Irodabútorok; irodai kellékek [bútorok]; polcos íróasztalok [bútorok]; székek mint irodabútorok; házi, irodai

és kerti bútorok; ülőbútorok; dönthető támlájú székek; irodai székek; irodai forgószékek tervezéshez;

bankettszékek; fejtámla ülő helyzethez; székek [ülések]; nyugszékek; állítható támlájú székek; zsámolyok;

ebédlőszékek; konferencia székek; forgószékek; hintaszékek; felfújható székek; többfunkciós székek, fotelágyak;

talpas székek; dönthető támlájú fotelek, szófák [bútorok]; székek görgős kerekekkel; vázas székek;

babzsák-fotelek; alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; ebédlőasztalok; asztalok; irodai asztalok;

munkapadok, munkaasztalok; összecsukható asztalok; asztalok fémből; kétlábú asztalok; asztalok [bútor];

dohányzóasztalok; kisasztalkák; konferencia asztalok; lehajtható lapú asztalok; íróasztalok és asztalok; konyhai

asztalok; műszaki rajzasztalok; számítógépes asztalok; asztalok kerti használatra; piknik asztalok; falra szerelt

pelenkázók; babaszékek; gyerekülések; székek fémből; padok [bútorok]; etetőszékek [bútorok]; fém padok,

padülések; redőnyös íróasztalok; hordozható álló asztalok; ölbe vehető asztallapok; mozgatható, görgős

íróasztalok; elemes íróasztalok [bútorok]; állítható magasságú íróasztalok; álló asztalok; karosszékek; dönthető

támlájú karosszékek, fotelek; szófa; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; fali díványok; kihúzható szófák;

kétszemélyes padok; ágyak gyermekeknek; felhajtható ágyak; állítható ágyak; puffok; hordozható ágyak;

faágyak; ággyá alakítható bútorok; ágyak belső rugózású matracokkal; textilből készült zsák formájú

gyermekágyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; gyerekbútorok polcok mint babaszoba bútorok;

hintaágyak; spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor] kültéri bútorok; kerti bútorok; műanyag kerti bútorok;

fém kerti bútorok; alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; nappali bútorok; hálószobái szekrények;

hálószobabútor; beépített hálószobabútor; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; éjjeli szekrények,

ágyszekrények; fésülködő asztal [bútor]; tároló ládák fából; tároló ládák műanyagból; könyvállványok;

 könyvszekrények; bárszékek; napozóágyak; napellenzővel ellátott napozóágyak; tükörkeretek; dísztükrök.

 21    Műtárgyak porcelánból, kerámiából, üvegből, agyagból vagy üvegből, étkészletek; üvegek [tárolóedények];

levesestálak; teáskészletek [teríték]; kávéskészletek; evőpálcikák, konyhai eszközök, kis méretű;

borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; cipőkefék; párologtatók; dekantálók; vázák;

gyertyatartók; cipőkanalak; tálalátétek [asztali eszközök]; sámfák [tágítók; gyertyaoltók; konyhai darálók, nem

elektromosak; piperetáskák, neszesszerek; felszerelt piknikkosarak edénykészlettel; palacknyitók, elektromos és

nem elektromos; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; konyhai vágódeszkák; kozmetikai kompakt púderek;

sószórók; asztalneműk, főzőedények és tárolók; parfümös üvegek; patika edények; konyhai vízadagolók, nem

nemesfémből; virágtálak nemesfémből; kő padlóvázák; padlóvázák; cserépkorsók; agyak padlóvázák;

 cserépedények; üvegvázák; rituális virágvázák.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; ingek; bőrruházat; övék [ruházat]; bundák, szőrmék [ruházat];

kesztyűk; sálak; nyakkendők; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; papucsok; strandcipők; síbakancsok, sícipők;

 sportcipők; alsóruházat, fehérneműk.

 41    Sporttevékenységek, nevezetesen sportesemények, futamok, versenyek és bemutatók létesítése és

szervezése; filmek, televíziós és rádiós műsorok készítése; hajózással, hajózási versenyekkel és vízi járművekkel

összefüggő szórakoztatási szolgáltatások és tájékoztató szolgáltatások; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek

publikálása; elektronikus könyvek on-line kiadása; időmérési szolgáltatások sporteseményekhez; hajózási

információk publikálása; helyiségek, körzetek és más intézmények biztosítása sporteseményekhez, futamokhoz,

 versenyekhez és bemutatókhoz; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; fotóriportok készítése.

 ( 210 ) M 19 02457

 ( 220 ) 2019.08.06.

 ( 731 )  Lahlouh Linda, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kontra Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; sporttáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák, kézitáskák;

 utazótáskák és bőröndök; univerzális hordtáskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  27    Jógaszőnyegek.

 28    Edző felszerelések sportoláshoz; edzőszalagok; fitness labdák; jógablokkok; jógahinták; jógalabdák;

 jógaszalagok; sportcikkek; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; sportfelszerelés.

 41    Blogírási szolgáltatások; elektronikus publikációk biztosítása; füzetek kiadása; oktatási anyagok kiadása;

podcastok létrehozása [írása]; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktatás és tanítás; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális

eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és

 kulturális tevékenységek; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása.

 ( 210 ) M 19 02462

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  Panna Cocktail Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  dr. Kocsis István, Budapest

 ( 511 )   30    Sörbetek, jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek.

 32    Sörbetek [italok]; sörbetek italok formájában; sörök; árpabor [sör]; alacsony alkoholtartalmú sörök; ale

[angol sör]; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock sör;

búzasör; citromos sör [shandy]; fekete sör [pörkölt maláta sör]; IPA (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kávé

ízű ale sör; kávé ízű sör; kézműves sörök; kvasz [alkoholmentes ital]; láger sörök [alsóerjesztésű sörök];

malátacefre; malátasör; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sör alapú italok; söralapú koktélok; sörcefre;

 sörutánzat; stout [erős barna sör].

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 02545

 ( 220 ) 2019.08.15.

 ( 731 )  Kovács Attila, Velence (HU)

 ( 740 )  dr. Gál Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

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

 pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 02556

 ( 220 ) 2019.08.15.

 ( 731 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Dr. Tiber Péter, Budapest
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 ( 541 ) Sunsoft

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

esszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 16    Papír és karton; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

 tanítási és oktatási anyagok.

  29    Étkezési olajok és zsírok.

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

 ( 210 ) M 19 02558

 ( 220 ) 2019.08.16.

 ( 731 )  Gyógyvarázs Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Makai Zsolt, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; bőrápoló

 kozmetikumok; kenőcsök kozmetikai célokra.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; immunerősítők;

 vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 19 02561

 ( 220 ) 2019.08.16.

 ( 731 )  Gyógyvarázs Kereskedelmi Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Makai Zsolt, Nyíregyháza

 ( 541 ) Gyógyvarázs

 ( 511 ) 3    Bőrápoló kozmetikumok; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kenőcsök kozmetikai célokra;

 kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek.

5    Balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; gyógynövények;

 immunerősítők; vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők; gyógyhatású balzsamok.

 ( 210 ) M 19 02566

 ( 220 ) 2019.08.16.

 ( 731 )  DC-2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, dr. Geiszt Éva, Veszprém

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 02578

 ( 220 ) 2019.08.22.
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 ( 731 )  Litze Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek.

 ( 210 ) M 19 02586

 ( 220 ) 2019.08.26.

 ( 731 )  Phoenix Teqball Academy Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és

 oktatási anyagok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

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

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

 ( 210 ) M 19 02589

 ( 220 ) 2019.08.25.

 ( 731 )  Dr. Varga István Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROVARIS

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; adatbázisok engedélyeztetése (jogi szolgáltatások); adózással kapcsolatos jogi

tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); alternatív vitarendezési szolgáltatások;

arbitrációs szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; copyright (szerzői jog)

menedzsment; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (jogi tanácsadás); fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi dokumentumok

hitelesítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi közvetítési

szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi

segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása;

jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és

bejegyzésével kapcsolatban; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;

jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közbenjárás; közvetítés jogi
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eljárásoknál; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;

perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi szolgáltatások;

védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegy

monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyek regisztrálásával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];

szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos

tanácsadás; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; szellemi tulajdonra

vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdon védelme;

szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi

tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02595

 ( 220 ) 2019.08.23.

 ( 731 )  Axis Bentonit Kft., Erdőkövesd (HU)

 ( 541 ) Axibent

 ( 511 ) 3    Kenőcs; krém; gél kozmetikai célra; arcpakolások; sampon, hajbalzsam; tusfürdő; szappan; nem gyógyászati

 fürdőkészítmény.

 5    Iszap (gyógyhatású).

 ( 210 ) M 19 02596

 ( 220 ) 2019.08.25.

 ( 731 )  dr. Varga István Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROVARIS VARGA & PARTNERS

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; adatbázisok engedélyeztetése (jogi szolgáltatások); adózással kapcsolatos jogi

tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); alternatív vitarendezési szolgáltatások;

arbitrációs szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; copyright (szerzői

jog)menedzsment; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (jogi tanácsadás); fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi dokumentumok

hitelesítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi közvetítési

szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi

segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása;

jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és

bejegyzésével kapcsolatban; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;

jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi
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ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közbenjárás; közvetítés jogi

eljárásoknál; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;

perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi szolgáltatások;

védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegy

monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyek regisztrálásával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];

szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos

tanácsadás; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; szellemi tulajdonra

vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdon védelme;

szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi

tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02613

 ( 220 ) 2019.08.27.

 ( 731 )  Pannon Royal Immobiliare Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szendvics, hideg- és melegétel kereskedelem.

 43    Éttermi szolgáltatások; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; ételek és

 italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; grilléttermek; gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02619

 ( 220 ) 2019.08.28.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; mások szolgáltatásainak promótálása;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművészek

részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; online adatbázisok és kereshető online adatbázisok rendelkezésre

 bocsátása; kapcsolatteremtés a szolgáltatók és a lehetséges ügyfelek között.

 41    Koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató
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 szolgáltatások; koncertek bemutatása.

  42    Weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára.

 ( 210 ) M 19 02620

 ( 220 ) 2019.08.28.

 ( 731 )  HELVEX Gyógyszerészeti Kutató, Gyártó és Forgalmazó Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) reprox

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 19 02624

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  TROG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus hirdetőtáblák; fény- vagy mechanikai jelzőkészülékek; fénycsövek reklámcélokra;

fényerő-szabályozók, elektromos; jelzőberendezések, világító vagy mechanikus; jelzőlámpák; közlekedési

jelzőlámpák; optikai lámpák; világító jelek; irányjelző izzólámpák járművekhez; járműreflektorok;

 járműfényszórók.

 11    Akváriumi világítótestek; biztonsági lámpák; búvárlámpák; csillárok; csíraölő égők; fénycsövek;

fénycsövek világításra; fényszórók gépkocsikhoz; keresőlámpák, zseblámpák; kerékpár-fényszórók;

kerékpárlámpák; lámpák; lámpák, elektromos; lámpák gépkocsik irányjelzőihez; lámpák gépkocsikhoz; lámpák

járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák világításra; lámpások világításra; reflektorok;

vetítőlámpák; világító berendezések és készülékek; világító berendezések légi járművekhez; világító házszámok;

világítótestek járművekhez; villanykörték, elektromos; zseblámpák, elektromos; fényt kibocsátó elektronikus

 mutatóeszközök.

 ( 210 ) M 19 02625

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  Zöldhegyi Nándor Pálné, Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemény és cukrászsütemények; gabonakészítmények; kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 02627
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 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  Gálicza Zoltán Ottóné, Kakucs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek; órák.

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 19 02678

 ( 220 ) 2019.09.04.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 02679

 ( 220 ) 2019.09.04.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 02687

 ( 220 ) 2019.09.05.

 ( 731 )  Diffusion Bt., Budapest (HU)

 Martin Hajdu György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; interaktív játékszoftverek; letölthető számítógépes játékok; internetről letölthető

számítógépes játékprogramok [szoftverek]; globális számítógépes hálózatról letölthető számítógépes

játékszoftverek; applikációs szoftver; mobil alkalmazások; irodai és üzleti alkalmazások; számítógépes

alkalmazásszoftverek; oktatási számítógépes alkalmazások; oktatási táblagép alkalmazások; szoftverek és

alkalmazások mobil eszközökhöz; szoftverek; játék szoftver; oktatási szoftverek; szimulációs szoftverek [képzés];
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 képzési szoftverek.

 25    Játékok; játékszerek, parti játékok; elektronikus játékok; intelligens játékok; játékok, játékszerek és

ajándéktárgyak; manipulatív logikai játékok; készletek formájában értékesített játékszerek; elektronikus játékok, a

kizárólag televíziókészülékkel használhatók kivételével; társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; oktatási

célú játékszerek; elektronikus játékszerek; elektronikus oktatójátékok; oktató játékszerek; telekommunikációs

 funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek.

 35    Játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; vállalatok

szervezeti felépítéséhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési segítségnyújtás ipari szervezetek

számára; üzletszervezés; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

vezető személyzet kikeresése és kiválasztása; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

vezetők keresése, kiválasztása; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra; üzleti szervezéssel

 kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás.

 41    Játékszolgáltatások; játékok szervezése; játékok szervezése, rendezése; szórakoztatási célú játék

szolgáltatások; játék szolgáltatások intézése [szervezése]; játékok szervezése és lebonyolítása; játékon keresztül

biztosított üzleti képzés; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; közönség bevonását célzó játékok

szervezése, online játékszolgáltatások mobil eszközökön keresztül; számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; kommunikációs világhálózat

segítségével biztosított elektronikus játékszolgáltatások; számítógépes játékokkal kapcsolatos szórakoztatásról

nyújtott online információk; számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; elektronikus

játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül nyújtott szolgáltatások; számítógépes terminálokon vagy

mobiltelefonokon történő kommunikáció útján nyújtott játékszolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy az

internet segítségével használható elektronikus játék szolgáltatások; olyan számítógépes játék szolgáltatása,

amelyet egy globális hálózaton és/vagy az interneten keresztül lehet elérni; interneten és elektronikus

kommunikációs hálózaton keresztül elérhető interaktív, több szereplős számítógépes játékok szolgáltatása; üzleti

képzés; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti, ipari és információs technológiai oktatás és képzés; üzleti képzéssel

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; személyzeti képzés; üzletvezetői képzés; képzési tanácsadás; képzések

szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási és

képzési útmutatók kiadása; elektronikus játék szolgáltatások; internetes (nem letölthető) játékok; oktató játékok

szervezése; online számítógépes játékok szolgáltatása; coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés];

oktatási szolgáltatások coaching formájában; coaching gazdasági és menedzselési témákban; személyiségfejlesztő

tréning; tréningek biztosítása; csapatépítés (oktatás); oktatási szolgáltatások vezető beosztású személyzet

 számára; vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02695

 ( 220 ) 2019.09.05.

 ( 731 )  Krénusz Anett, Marcali (HU)

 ( 740 )  Dukkon Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZELLIA

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 19 02698

 ( 220 ) 2019.09.04.

 ( 731 )  Premier G Med Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02699

 ( 220 ) 2019.09.04.

 ( 731 )  Premier G Med Egészségügyi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

 ( 541 ) PREMIER MED EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÓ ÉS KUTATÓINTÉZET

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02706

 ( 220 ) 2019.09.06.

 ( 731 )  Ipartestületek Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fecser Péter, Fecser és Póka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JOGPONTOK

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

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

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02711

 ( 220 ) 2019.09.08.

 ( 731 )  Breszkovics Botond, Barcs (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 19 02723

 ( 220 ) 2019.09.09.

 ( 731 )  B2i Healthcare Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) deepEHR

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

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

 ( 210 ) M 19 02727

 ( 220 ) 2019.09.10.

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

 ( 541 ) PANANGIN ACTIVE

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 210 ) M 19 02730

 ( 220 ) 2019.09.10.
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 ( 731 )  Szerencsi Bonbon Kft., Szerencs (HU)

 ( 541 ) Sport Robi

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

 parányok.

 ( 210 ) M 19 02732

 ( 220 ) 2019.09.11.

 ( 731 )  Csömöri Zoltán, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) AUTODIGIT

 ( 511 )   37    Jármű és egyéb elektronika javítási és szerelési szolgáltatásai.

  42    Jármű és egyéb elektronika tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 19 02735

 ( 220 ) 2019.09.11.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) MTGload

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 19 02736

 ( 220 ) 2019.09.11.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Ritmus Pont

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

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

 mártások; fűszerek; jég.

 ( 210 ) M 19 02737

 ( 220 ) 2019.09.11.

 ( 731 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

 ( 541 ) SÖRP

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; 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]; sörök; szasszaparilla [alkoholmentes ital];

 szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok]; üdítőitalok.

 ( 210 ) M 19 02738

 ( 220 ) 2019.09.11.

 ( 731 )  Pharmanext Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Provio

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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 ( 210 ) M 19 02740

 ( 220 ) 2019.09.12.

 ( 731 )  Tauris, a.s, Rimavská Sobota (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; húskivonatok; sertéshús; marhahús; baromfi, nem élő; felvágott; sonka; kolbászok; szalonna;

 májpástétomok; kolbászok; tartósított húsok; húskonzervek.

 ( 210 ) M 19 02741

 ( 220 ) 2019.09.12.

 ( 731 )  Liaoyang Baile Health Care Products Co., Ltd., Shoushan Town, Liaoyang County, Liaoning Province (CN)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Szexuális síkosítószerek; hajkrémek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra; sperma mesterséges

megtermékenyítéshez; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; glicerin gyógyászati célokra;

 hüvelyöblítők egészségügyi célokra; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra.

 10    Masszázsberendezések; vibromasszázs készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök; szexuális

játékszerek; mellszívók; cumisüvegtartók; óvszerek; szexbabák; művégtagok; műmellek; masszírozó kesztyűk;

pesszáriumok; hüvelyi [vaginális] fecskendők; fogamzásgátló eszközök; esztétikai masszírozó készülékek;

 vibrátorok ágyakhoz; készülékek csecsemők szoptatásához; méhfecskendők; cumik; menstruációs csészék.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; harisnyaáruk, kötöttáruk; sálak; bőrövek [ruházat]; alsóruházat,

 fehérneműk; csecsemőkelengyék, babakelengyék; nyakkendők; kesztyűk.

 ( 210 ) M 19 02750

 ( 220 ) 2019.09.11.

 ( 731 )  Four Lions Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Csomagmegőrzés, poggyászmegőrzés.

  43    Vendéglátás, reggeli szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 02799

 ( 220 ) 2019.09.16.

 ( 731 )  Brandlift Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged
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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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 19 02801

 ( 220 ) 2019.09.16.

 ( 731 )  Prizma FM Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma-Food Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma FM Services Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Security Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Higiénia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Work Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma 24 Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Flottakezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;

patkányirtás; úttisztítás; vízvezeték-szerelés; épületek [belső] tisztítása, takarítása; felvonók felszerelése és

javítása; fertőtlenítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hóeltakarítás; kazánok tisztítása és

javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; úszómedencék karbantartása; villanyszerelők által nyújtott

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

 zavarmentesítése.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; önkiszolgáló éttermek.

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

  44    Pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások.

  45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02802

 ( 220 ) 2019.09.16.

 ( 731 )  Prizma Security Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma FM Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma FM Services Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Higiénia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Work Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma 24 Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Flottakezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma-Food Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;

patkányirtás; úttisztítás; vízvezeték-szerelés; épületek [belső] tisztítása, takarítása; felvonók felszerelése és

javítása; fertőtlenítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hóeltakarítás; kazánok tisztítása és

javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; úszómedencék karbantartása; villanyszerelők által nyújtott

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

 zavarmentesítése.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; önkiszolgáló éttermek.

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

  44    Pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások.

  45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02832

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  Kollár Annamária, Dorog (HU)

 Palicska Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Italok készítésére szolgáló gépek.

  29    Étkezési olajok.

  32    Gyümölcslevek; zöldséglevek.

  39    Árusító automaták feltöltése.

 ( 210 ) M 19 02833

 ( 220 ) 2019.09.17.

 ( 731 )  Dunakanyari Védegylet Alapítvány, Zebegény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fesztiválok szervezése.

 ( 210 ) M 19 02845

 ( 220 ) 2019.09.18.

 ( 731 )  MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Les Cascades

 ( 511 )   33    Borok; habzó bor, pezsgő; alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 19 02859

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2578



 ( 220 ) 2019.09.19.

 ( 731 )  MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi információs szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

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

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; webindexelés kereskedelmi vagy

reklám célokra; online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

 reklámozása harmadik fél nevében.

 36    Számítógépes adatbázisból vagy internetről on-line elérhető pénzügyi információs szolgáltatások;

biztosításközvetítés; faktorálás; finanszírozási szolgáltatások; finanszírozási és hitel szolgáltatások; banki és

finanszírozási szolgáltatások; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; ipari finanszírozási szolgáltatások; kölcsön

és hitel szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; kölcsönnyújtás; kölcsönök

és hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; kölcsönök nyújtása

biztosíték ellenében; kölcsönök, jelzálogok és kezességek finanszírozása; részletfizetéses kölcsönök ügyintézése;

vállalati kölcsönök; személyi kölcsön finanszírozás; vásárlói kölcsönök biztosítása; online banki szolgáltatások;

árucikkek, áruk vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; interneten és

telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások; járművek

biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; légi járművek vásárlásával kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; online pénzügyi információk szolgáltatása; pénzügyek,

pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés

területén; pénzügyi szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül, globális számítógépes hálózat vagy az internet

segítségével; pénzügyi szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével;

pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások online

 lebonyolítása.

  39    Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 210 ) M 19 02860

 ( 220 ) 2019.09.19.

 ( 731 )  MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Árucikkek, áruk vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítási és

pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal

kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjármű-kereskedelemmel

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelnyújtással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; légi járművek

vásárlásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi
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hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; pénzügyi lízing;

pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés területén; pénzügyi szolgáltatások,

bankügyletek; pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; személyre

szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások; vállalatok és

magánszemélyek hitelképességével kapcsolatos pénzügyi tájékoztatás; vállalkozással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; kölcsön és hitel szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások;

kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; részletfizetéses

 kölcsönök ügyintézése; vállalati kölcsönök; vásárlói kölcsönök biztosítása.

  39    Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 210 ) M 19 02867

 ( 220 ) 2019.09.20.

 ( 731 )  Szabó Gábor Dániel, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő show-műsorok bemutatása; film

stúdió szolgáltatások; fotóriportok készítése; gálák, díszünnepélyek rendezése; online információk szolgáltatása

audio- és vizuális médiával kapcsolatban; show-műsorok készítése; sport és fitnesz; sporthíradás; sportokhoz

kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori,

 promotor szolgáltatás); szabadidős rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 19 02872

 ( 220 ) 2019.09.20.

 ( 731 )  InnoGold Pro Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 19 02874

 ( 220 ) 2019.09.20.

 ( 731 )  Formatex Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 210 ) M 19 02937

 ( 220 ) 2019.09.24.

 ( 731 )  Dr. Csizmadia András, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, szórakozás és sport; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos

szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése;

fesztiválok szervezése kulturális célokra; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása

kulturális helyszíneken oktatási célokból; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek;

kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek

szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és

konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; oktatás és tanítás; partik

tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); szórakoztatás podcaston

keresztül; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; borászati oktatás; borászattal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási

szolgáltatások (oktatás); borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból; borpincér képzések;

élelmiszeripari technológiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; etikett oktatás; étrenddel, diétával kapcsolatos

oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; éttermi szolgáltatások nyújtásával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; iskolai szolgáltatások; képzés és oktatás; képzések tartása; képzések

szervezése; képzési tanácsadás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási

anyagok terjesztése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;

oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók

szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási

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

felmérések, vizsgálatok; oktatási konferenciák levezetése; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási

programok szervezésének szolgáltatásai; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási

szemináriumok szervezése; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakképzési és képzési szolgáltatások;

szemináriumok; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; vendéglátással kapcsolatos oktatás; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; vezetett

tanulmányi túrák szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; vizsgaszervezés [oktatási].

 ( 210 ) M 19 02944

 ( 220 ) 2019.09.25.

 ( 731 )  Völgyzugoly Műhely Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VZM közösségi tervezés

 ( 511 )  41    Egyetemi vagy főiskolai oktatás; felnőttképzés; felnőttoktatás; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása;

felsőoktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs technikákkal

kapcsolatban; képzés a tervezés területén; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás

biztosítása; képzések tartása; képzések szervezése; képzési célú műhelyek; képzési szolgáltatások alkalmazottak

számára; képzési tanfolyamok biztosítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

mérnöki tevékenységgel kapcsolatos tanfolyamok; mérnöki tanfolyamok lebonyolítása; mérnöki oktatással

kapcsolatos szolgáltatások; mérnöki oktatással kapcsolatos főiskolai szolgáltatások; mérnökképzéssel kapcsolatos
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tanácsadási szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

terjesztése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban;

oktatások szervezése és lebonyolítása; szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése;

tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási

intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok

szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tervezéssel, formatervezéssel

kapcsolatos tanfolyamok; tervezéssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; továbbképzés; továbbképzési

 szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése.

 42    Építészeti tervezéshez kapcsolódó szakszolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; területfejlesztésre vonatkozó építészeti szolgáltatások; várostervezés; várostervezési tanácsadási

szolgáltatások; várostervezéssel kapcsolatos kutatás; tervezési tanácsadás; tervezéssel kapcsolatos kutatások;

 mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés; mérnöki szolgáltatások, munkák.

 ( 210 ) M 19 02946

 ( 220 ) 2019.09.25.

 ( 731 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodoráló

szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; fogkrémek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajspray; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

körömlakkok; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);

 szempillaspirál; szőrtelenítők.

 ( 210 ) M 19 02952

 ( 220 ) 2019.09.25.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) Amoxylenn

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 02953

 ( 220 ) 2019.09.25.

 ( 731 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) Neograderma

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 19 02963

 ( 220 ) 2019.09.26.

 ( 731 )  Blázek Géza, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; szállásfoglalás; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; kávéházak;

motelek; panziók; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás; bár szolgáltatások; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és

találkozókhoz, értekezletekhez; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek

biztosítása; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; helyszínek biztosítása rendezvényekhez,

 ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása.

 ( 210 ) M 19 02972

 ( 220 ) 2019.09.26.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) dm akadémia

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

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

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

 ( 210 ) M 19 02973

 ( 220 ) 2019.09.26.

 ( 731 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

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

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

 ( 210 ) M 19 03012

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  Kovács Erik, Szigetszenmiklós (HU)

 Vinczellér Dávid, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikai cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangszórók

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati célú mágnesek értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati cikkek értékesítésével kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelés értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
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szolgáltatások; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; korrózió elleni olajok értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

mágnesek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklám- és

marketingszolgáltatások biogokon keresztül biztosítva; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók

szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskák, hátizsákok értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszaki termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások; elektromos és elektronikus termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Blogírási szolgáltatások; halász- és horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; horgászoktatás;

horgászfelszerelés biztosítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; szabadidős

 rendezvények szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03014

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  Bartakovics Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás és tanítás; online oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy

 internet vagy extranet útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása.

 ( 210 ) M 19 03015

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  Hajnal Benedek, Tápiószecső (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Mobiltelefon billentyűzetének kis- és nagy kereskedelme; okostelefon billentyűzetének kis- és

nagykereskedelme; bőrből készült mobiltelefon tokok kis- és nagykereskedelme; bőrből készült okostelefon

tokok kis- és nagykereskedelme; okostelefonokhoz dokkoló állomások kis- és nagykereskedelme;

mobiltelefonokhoz dokkoló állomások kis- és nagykereskedelme; okostelefonok edzett üveg kijelzővédőjének

kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon előlapjának kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonokhoz tartozó

felszerelések kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonok kéz nélküli használatához szükséges felszerelések kis- és

nagykereskedelme; fülhallgatók mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; gyorstöltők mobileszközök kis- és

nagykereskedelme; headsetek mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; hordozótokok mobiltelefonokhoz

kis- és nagykereskedelme; kábelfordítók [kábeladapterek] mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme;

képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában kis- és nagykereskedelme; kiegészítő

akkumulátorok mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kiegészítő hangszórók mobiltelefonokhoz kis- és

nagykereskedelme; kihajtható tokok okostelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kijelző modulok

mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kijelzők mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme, kijelzők

okostelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon pántok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tartók

kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tartók, tokok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tokok kis- és

nagykereskedelme; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tokok

szövetből vagy textilanyagokból kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon-akkumulátorok kis- és

nagykereskedelme; mobiltelefon tartozékok kis- és nagykereskedelme; adatkábelek, töltőkábelek kis- és

nagykereskedelme; akkumulátorok kis- és nagykereskedelme; autós töltők kis- és nagykereskedelme; bluetooth

hangszóró, kihangosítók kis- és nagykereskedelme; bluetooth headset kis- és nagykereskedelme; hálózati töltők

kis- és nagykereskedelme; headsetek kis- és nagykereskedelme; érintőképernyős ceruza kis- és
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nagykereskedelme; selfie botok kis- és nagykereskedelme; SIM kártya adapterek kis- és nagykereskedelme;

mobiltelefon tartók, konzolok kis- és nagykereskedelme; telefonvédők kis- és nagykereskedelme; védőfóliák kis-

és nagykereskedelme; vésztöltők, powerbankok, külső akkumulátorok kis- és nagykereskedelme; vezetékes

 headsetek kis- és nagykereskedelme; VR szemüvegek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 19 03016

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  Liszenkó Tamás, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Felvásárlásokhoz (üzleti) kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; konzultáció az üzleti felvásárlások

területén; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; online piactér biztosítása vállalati fúziókkal és

felvásárlásokkal kapcsolatban; online üzleti hálózati szolgáltatások vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal

kapcsolatban; üzleti stratégiai tanácsadás vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás és

információk vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás vállalati fúziókkal és

felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás vállalatok egyesülésével kapcsolatban; üzleti tanácsadó és

információs szolgáltatások vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti utódlás tervezése;

 vállalatok felvásárlásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03022

 ( 220 ) 2019.10.01.

 ( 731 )  KVX Innovations Kft., Villány (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás kereteben; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás;

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 19 03138

 ( 220 ) 2019.10.11.

 ( 731 )  ZV-IMPEX Bt., Szeged (HU)

 ( 541 ) DRESSA

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

A rovat 114 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  229.511

 ( 151 )  2019.11.14.

 ( 210 )  M 19 02407

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Tranzisztor Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Best FM - A legjobb zenék

 ( 511 )   35    Rádiós reklámozás.

  38    Rádióadás; rádiós kommunikáció.

  41    Rádióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás.

 ( 111 )  229.512

 ( 151 )  2019.11.14.

 ( 210 )  M 19 02901

 ( 220 )  2019.09.23.

 ( 732 )  Béres István, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kedves

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

 ( 111 )  229.544

 ( 151 )  2019.11.14.

 ( 210 )  M 19 03089

 ( 220 )  2019.10.08.

 ( 732 )  Lesaffre Magyarország Élesztőgyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csiky Ottó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Élesztő; élesztők, erjesztő anyagok tésztákhoz.

 ( 111 )  229.664

 ( 151 )  2019.11.14.

 ( 210 )  M 19 02866

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  Dr. Gyuga Pál, Oroszlány (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  229.677

 ( 151 )  2019.11.14.

 ( 210 )  M 19 03159
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 ( 220 )  2019.10.14.

 ( 732 )  LIFEBALANCE CONSULTING Kft., Budapest (HU)

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

 ( 511 )  44    Lézeres terápiák egészségügyi problémák kezelésére; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések; lézerrel

 szabályozott száraz sóterápia szolgáltatás.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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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
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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;
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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
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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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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 18 01867

 ( 220 ) 2018.06.17.

 ( 731 )  Reider Péter Csaba, Szarvas (HU)

 Korcsok Gábor, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 ) Baby Boss

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 18 02135

 ( 220 ) 2018.07.12.

 ( 731 )  Oscar Bar Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplővalamennyi szolgáltatás).

 ( 210 ) M 18 02615

 ( 220 ) 2018.09.07.

 ( 731 )  Gárgyán Zsolt, Kóka (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőkád felszerelések; fürdőszobai felszerelések; hidromasszázs fürdőberendezések; kádparaván; szauna

 fürdőberendezések; zuhanyfülke; zuhanyfal; zuhanyok.

 37    Egyedi zuhanykabin tervezése; egyedi zuhanyfülke építése; üvegbútorok tervezése és gyártása; üvegfalak

 tervezése és építése.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 160.644

 ( 210 ) M 98 04971

 ( 180 ) 2018.12.02.

 ( 111 ) 197.517

 ( 210 ) M 08 03521

 ( 180 ) 2018.11.13.

 ( 111 ) 197.518

 ( 210 ) M 08 03520

 ( 180 ) 2018.11.13.

 ( 111 ) 197.779

 ( 210 ) M 08 03717

 ( 180 ) 2018.12.03.

 ( 111 ) 198.012

 ( 210 ) M 09 00220

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.013

 ( 210 ) M 09 00221

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.015

 ( 210 ) M 09 00223

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.016

 ( 210 ) M 09 00224

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.101

 ( 210 ) M 09 00040

 ( 180 ) 2019.01.08.

 ( 111 ) 198.195

 ( 210 ) M 09 00167

 ( 180 ) 2019.01.22.

 ( 111 ) 198.335

 ( 210 ) M 09 00219

 ( 180 ) 2019.01.28.

 ( 111 ) 198.457

 ( 210 ) M 08 03936
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 ( 180 ) 2018.12.23.

A rovat 12 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 166.163

 ( 732 ) Dr. Fiedler Tibor, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 174.414

 ( 732 ) VIVA Media GmbH, Berlin (DE)

 ( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 511 ) 9 Átjátszott és átjátszatlan hang- és/vagy képhordozók (megvilágítatlan filmek kivételével), főleg hanglemezek,

CD-ROM (kompakt)-lemezek, hangrögzítő szalagok, fényképészeti, mozgóképi, optikai, elektromos,

elektrotechnikai készülékek és berendezések, ha a9. osztályban szerepelnek; hangok és képek rögzítésére,

 továbbítására és másolására szolgáló készülékek; számítógépek.

16 Papír, keménypapír (karton), papíráru és kartonáru, ha a 16. osztályban szerepel; fényképek, poszterek;

írószerek; postai és üdvözlő lapok; levélpapírok és borítékok, jegyzetlapok, jegyzettáblák, iratgyűjtő, dossziék,

mappák és füzetek; naptárak, papír-és PVC-matricák; íróeszközök, különösen töltőtolltartók, golyóstollak,

 ceruzák; színes jelölő ceruzák; nyomdai termékek, újságok és folyóiratok, könyvek.

 25 Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

35 Reklám, elsősorban rádiós és televíziós reklám, szponzoráció formájában is, rádiós- és televíziós

reklámadások rendezése és gyártása, a megfelelő nyereményakciókkal együtt; gazdasági és reklámcélú vásárok és

kiállítások szervezése és rendezése,reklámtanácsadás, reklámközvetítés, marketing, közvélemény-kutatás,

piackutatás és piacelemzés, PR tevékenység (public relations), reklámanyag szétosztása mások számára;

ügyvezetés, vállalati tanácsadás, irodai munka; online-ajánlattevő szolgáltatásai,vagyis adatgyűjtés, -szolgáltatás

 és -továbbítás; statisztikák, tájékoztató brossúrák és piaci elemzések készítése.

38 Rádió- és TV-reklámok sugárzása a megfelelő nyereményakciókkal együtt; rádió- és TV-műsorok sugárzása

és továbbítása, hangok és képek továbbítása vezetékes, kábel- vagy műholdas rádión valamint hasonló műszaki

berendezéseken; hírek és információktovábbítása és nyilvánosságra hozatala, sajtóinformációk és nem

reklámjellegű információk közvetítése; távközlési szolgáltatások, átviteli utak biztosítása a multimédia területén

távközlési célra; adatbankokban vagy adathálózatokban, főleg Internetenlévő adatok és/vagy információk ajánlása

 és/vagy rendelkezésre bocsátása.

41 Szórakoztatás, különösen rádiós és televíziós szórakoztatás, hangfelvételek és filmek gyártása, másolása,

bemutatása és bérbeadása, hang- és filmfelvételek gyártása és más hang- és képi hordozókra való átmásolása,

ezen hang- és/vagy képi hordozókbemutatása és bérbeadása; rádió- és televíziós adások gyártása és kialakítása,

főleg rádiós és televíziós szórakoztató adások; stúdiók üzemeltetése és bérbeadása, beleértve a filmek, rádiós és

televíziós műsorok gyártására szolgáló berendezéseket,készülékeket; zenés előadás; díjkiosztók és kongresszusok

szervezése és rendezése; koncertek, turnék, színházi előadások, táncos és /vagy zenés előadások valamint

szórakoztató show-műsorok szervezése és megrendezése; kulturális és tájékoztató célúvásárok és kiállítások

szervezése és rendezése; multimédia bemutatóanyagok gyártása harmadik személyek részére, amennyiben a 41.

 osztályban szerepelnek, könyvek, újságok és folyóiratok kiadása és közzététele.

42 Szerzői és szomszédos jogok valamint egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és hasznosítása, főleg merchandising

formájában; rádiós és televíziós adások valamint egyéb hang- és képi termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás,

audiovizuális, mechanikus ésSzerzői és szomszédos jogok valamint egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és

hasznosítása, főleg merchandising formájában; rádiós és televíziós adások valamint egyéb hang- és képi

termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás, audiovizuális, mechanikus ésSzerzői és szomszédos jogok valamint

egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és hasznosítása, főleg merchandising formájában; rádiós és televíziós adások

valamint egyéb hang- és képi termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás, audiovizuális, mechanikus ésSzerzői és

szomszédos jogok valamint egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és hasznosítása, főleg merchandising formájában;

rádiós és televíziós adások valamint egyéb hang- és képi termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás,

audiovizuális, mechanikus ésSzerzői és szomszédos jogok valamint egyéb ipari oltalmi jogok kezelése és

hasznosítása, főleg merchandising formájában; rádiós és televíziós adások valamint egyéb hang- és képi
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termékekkel kapcsolatos adás-, továbbadás, audiovizuális, mechanikus ésegyéb hasznosítási jogok átadása;

multimédiás adatok és előterjesztések számítógépes nyilvántartása és feldolgozása valamint azok adathordozókon

való rögzítése; egyéb hasznosítási jogok átadása; multimédiás adatok és előterjesztések

számítógépesnyilvántartása és feldolgozása valamint azok adathordozókon való rögzítése. egyéb hasznosítási

jogok átadása; multimédiás adatok és előterjesztések számítógépes nyilvántartása és feldolgozása valamint azok

adathordozókon való rögzítése; egyébhasznosítási jogok átadása; multimédiás adatok és előterjesztések

számítógépes nyilvántartása és feldolgozása valamint azok adathordozókon való rögzítése; egyéb hasznosítási

jogok átadása; multimédiás adatok és előterjesztések számítógépes nyilvántartásaés feldolgozása valamint azok

 adathordozókon való rögzítése.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  121.452

 ( 732 )  Honeywell International Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Morristown, New Jersey (US)

 ( 111 )  121.840

 ( 732 )  The Dow Chemical Company, Midland, Michigan (US)

 ( 111 )  121.866

 ( 732 )  MEDIKÉMIA Ipari és Kereskedelmi Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  121.871

 ( 732 )  I.W.S. NOMINEE COMPANY LIMITED, London (GB)

 ( 111 )  122.049

 ( 732 )  JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 111 )  128.975

 ( 732 )  Barton & Guestier S.A.S., Blanquefort (FR)

 ( 111 )  129.072

 ( 732 )  ConvaTec Inc., Skillman (US)

 ( 111 )  129.191

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  129.192

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  129.316

 ( 732 )  Procter & Gamble Limited, Weybridge,Surrey (GB)

 ( 111 )  129.317

 ( 732 ) CELANESE INTERNATIONAL CORPORATION (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Dallas,

 Texas (US)

 ( 111 )  129.342

 ( 732 )  ILLINOIS TOOL WORKS INC., Glenview, Illinois (US)

 ( 111 )  129.421

 ( 732 )  Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  129.463

 ( 732 )  Warner Bros. Entertainment Inc. (a Delaware Corporation), Burbank, California (US)

 ( 111 )  129.517

 ( 732 )  SCH Szállodalánc és Üdülőszövetkezet, Budapest (HU)

 ( 111 )  129.887

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
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 ( 111 )  129.888

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  159.489

 ( 732 )  C.D. ABBIGLIAMENTO BRANDS LIMITED, Larnaca (CY)

 ( 111 )  159.570

 ( 732 )  Stühmer Kft., Maklár (HU)

 ( 111 )  160.638

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

 ( 111 )  161.072

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

 ( 111 )  161.412

 ( 732 )  Pivot Point International, Inc., Chicago, IL (US)

 ( 111 )  161.555

 ( 732 )  BonBon Matiné Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  161.677

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  162.104

 ( 732 )  Bandi Károly, Tarcal (HU)

 ( 111 )  162.343

 ( 732 )  Weetabix Limited, Kettering, Northamptonshire (GB)

 ( 111 )  162.408

 ( 732 )  CSM Bakery Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  162.426

 ( 732 )  dr. Cser Ágnes, Budapest (HU)

 ( 111 )  162.427

 ( 732 )  dr. Cser Ágnes, Budapest (HU)

 ( 111 )  162.988

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  162.996

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 111 )  163.036

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  163.078

 ( 732 )  Eli Lilly and Company, Indianapolis (US)

 ( 111 )  163.088
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 ( 732 )  Biró Attila Imréné, Ercsi (HU)

 ( 111 )  163.150

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

 ( 111 )  163.151

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

 ( 111 )  163.162

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

 ( 111 )  163.212

 ( 732 )  Baxter Healthcare S. A., Glattpark (Opfikon) (CH)

 ( 111 )  163.248

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

 ( 111 )  163.558

 ( 732 )  Varró Béla, Budapest (HU)

 ( 111 )  163.692

 ( 732 )  TRANSACTION - KISS JÁNOS BOGÁRMÉRNÖK - Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  163.706

 ( 732 )  BAT Pécsi Dohánygyár Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.725

 ( 732 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 111 )  163.814

 ( 732 )  Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  163.822

 ( 732 )  COLGATE-PALMOLIVE Company, New York, New York (US)

 ( 111 )  163.842

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

 ( 111 )  163.853

 ( 732 )  CROWN Worldwide Költöztető Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  163.905

 ( 732 )  BAYER CROPSCIENCE LP, a Delaware limited partnership, NC 27709 (US)

 ( 111 )  163.999

 ( 732 )  Péter József, Nagykanizsa (HU)

 ( 111 )  164.023

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

 ( 111 )  164.116

 ( 732 )  Edelweiss GmbH & Co. KG, Kempten (DE)
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 ( 111 )  164.496

 ( 732 )  PROMPT L & S Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  164.663

 ( 732 )  Bortrezor Klub Termelő és Forgalmazó Kft., Villány (HU)

 ( 111 )  164.886

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  164.907

 ( 732 )  Wolters Kluwer Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.249

 ( 732 )  DENIZ MODE Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  165.252

 ( 732 )  JO MALONE Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York (US)

 ( 111 )  165.319

 ( 732 )  Unilever BCS Europe B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  165.996

 ( 732 )  WYBOROWA S.A., Poznan (PL)

 ( 111 )  166.233

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

 ( 111 )  166.594

 ( 732 )  RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. "f.a.", Debrecen (HU)

 ( 111 )  166.595

 ( 732 )  RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. "f.a.", Debrecen (HU)

 ( 111 )  166.946

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  167.364

 ( 732 )  NOVELLE FASHION Kft, Budapest (HU)

 ( 111 )  169.580

 ( 732 )  POLARIS INDUSTRIES INC., Medina, Minnesota (US)

 ( 111 )  172.776

 ( 732 )  BAYER CROPSCIENCE LP, a Delaware limited partnership, NC 27709 (US)

 ( 111 )  172.816

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.730

 ( 732 )  Lineaoro Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  179.700

 ( 732 )  Kwizda Agro Hungary Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  196.961

 ( 732 )  Co&Co Designcommunication Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.656

 ( 732 )  Lakó Csaba, Győr (HU)

 Bahattin Koc, 2351 Wr. Neudorf (AT)

 ( 111 )  197.659

 ( 732 )  NOVRO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Birján (HU)

 ( 111 )  198.196

 ( 732 )  Ballainé Puhl Mária, Újfehértó (HU)

 ( 111 )  198.487

 ( 732 )  DODO-MM KFT, KISKŐRÖS (HU)

 ( 111 )  198.539

 ( 732 )  DODO-MM KFT, KISKŐRÖS (HU)

 ( 111 )  198.566

 ( 732 )  Biokál International Kft., Barcs (HU)

 ( 111 )  198.597

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.690

 ( 732 )  Aquanovum Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.721

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.767

 ( 732 )  Zsédenyi Adrienn, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.768

 ( 732 )  János Tímea, Budapest (HU)

 János Edit, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.794

 ( 732 )  Csörsz utca Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.799

 ( 732 )  Csörsz utca Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.811

 ( 732 )  Csörsz utca Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.822
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 ( 732 )  Maximum Kolor Kft., Ócsa (HU)

 ( 111 )  198.833

 ( 732 )  PharmaTan Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.857

 ( 732 )  EXELTIS Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.082

 ( 732 )  NR Video Bt., Gödöllő (HU)

 ( 111 )  199.422

 ( 732 )  PINTZ György Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest (HU)

 Szilvio Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.463

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

 ( 111 )  199.464

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

 ( 111 )  199.468

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

 ( 111 )  199.490

 ( 732 )  Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár (HU)

 ( 111 )  199.527

 ( 732 )  Kapuvár Városi Önkormányzat, Kapuvár (HU)

 ( 111 )  199.544

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.545

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.586

 ( 732 )  Kiss Attila, Hajdúszoboszló (HU)

 Balogh Barnabás, Győrújbarát (HU)

 ( 111 )  199.643

 ( 732 )  Karcag Város Önkormányzata, Karcag (HU)

 ( 111 )  199.663

 ( 732 )  MONTEI CONSULTING INC., Tortola, Brit Virgin-szigetek (VG)

 ( 111 )  199.786

 ( 732 )  TETRABBIT Állattenyésztési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

 ( 111 )  199.970

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  200.004

 ( 732 )  Maya Soraya Khazei, Bereldange (LU)

 ( 111 )  200.083

 ( 732 )  Palotai Olivér Sándor, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.084

 ( 732 )  Erste Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.202

 ( 732 )  Royalsekt Zrt., Izsák (HU)

 ( 111 )  200.221

 ( 732 )  "Schoco Bon Édesség Nagykereskedés" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  200.223

 ( 732 )  Schoko-Bon Édesség Nagykereskedés Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  200.227

 ( 732 )  Peba-Chem Kereskedelmi Gyártó és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.232

 ( 732 )  "Schoco Bon Édesség Nagykereskedés" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  200.306

 ( 732 )  UNILEVER N.V., AL ROTTERDAM (NL)

 ( 111 )  200.426

 ( 732 )  SCHOCO BON ÉDESSÉG NAGYKERESKEDÉS Kft., Pápa (HU)

 ( 111 )  200.451

 ( 732 )  Smithers-Oasis Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Ohio (US)

 ( 111 )  200.555

 ( 732 )  KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA, Tokió (JP)

 ( 111 )  200.591

 ( 732 )  Gold-Plus Company, s.r.o., Bratislava (SK)

 ( 111 )  200.746

 ( 732 )  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.751

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 111 )  200.779

 ( 732 )  Ruszkabányai Gitta, Gyömrő (HU)

 ( 111 )  200.786

 ( 732 )  Hair-Line Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  200.815
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 ( 732 )  Royalsekt Zrt., Izsák (HU)

 ( 111 )  200.872

 ( 732 )  Debrecen Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 111 )  200.927

 ( 732 )  CEWE Stiftung & Co. KGaA, Oldenburg (DE)

 ( 111 )  201.003

 ( 732 )  GRAMEX 2000 Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.060

 ( 732 )  Birochem Kutatásim Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.174

 ( 732 )  MOBACA Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.219

 ( 732 )  Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.222

 ( 732 )  Kotányi Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  201.224

 ( 732 )  ELEKTRIKÓ Kft., Vácszentlászló (HU)

 ( 111 )  201.275

 ( 732 )  WPOWER Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.388

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  201.401

 ( 732 )  Online Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.427

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  201.433

 ( 732 )  Ying Chao Hua, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.461

 ( 732 )  JOHNSON & JOHNSON, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 111 )  201.539

 ( 732 )  Promenade Publishing House Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.672

 ( 732 )  dm drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 111 )  201.673

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
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 ( 111 )  201.706

 ( 732 )  Vedoris Kft., Dorog (HU)

 ( 111 )  201.712

 ( 732 )  Chen Yunjie, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.852

 ( 732 )  MB ELIT LUXURY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.880

 ( 732 )  Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Rt., Veszprém (HU)

 ( 111 )  201.980

 ( 732 )  Lendvai és Társa Uszodatechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  202.952

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 142 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  140.078

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  153.857

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  164.023

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

 ( 111 )  164.886

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z o.o. Sp. k., Wadowice (PL)

 ( 111 )  165.947

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.974

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.977

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.981

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.983

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.986

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  165.991

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.002

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  166.008

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.787

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.839

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  181.572

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  181.693

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.318

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  185.345

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  186.068

 ( 732 )  BRAND INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  194.432

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  195.669

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.659

 ( 732 )  NOVRO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Birján (HU)

 ( 111 )  198.690

 ( 732 )  Aquanovum Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.571

 ( 732 )  SZÍNES-KERESKEDÉS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.585

 ( 732 )  SZÍNES-KERESKEDÉS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.772

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.776

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.509

 ( 732 )  László Júlia, Mogyoród (HU)

 ( 111 )  210.837

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.256

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.257

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.865

 ( 732 )  EXPERT EVENTS Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)
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 ( 111 )  216.868

 ( 732 ) ORIANA International Tanácsadó, Fejlesztő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 111 )  218.616

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.644

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.898

 ( 732 )  EXPERT EVENTS Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 111 )  222.379

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.820

 ( 732 )  dr. Tömlő-Bubonyi Mária, Budapest (HU)

 ( 111 )  222.940

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.566

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.329

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.330

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.331

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.332

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.333

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

A rovat 46 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  129.191

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

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

 ( 111 )  129.192

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)
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 ( 740 )  dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  131.605

 ( 732 )  GB Biosciences Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Houston, Texas (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  156.160

 ( 732 )  E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 111 )  164.252

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 111 )  164.253

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 111 )  164.267

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 111 )  164.271

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 111 )  164.620

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 111 )  167.514

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 111 )  176.554

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH+Co. KG, Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  183.344

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH + Co KG, Karlsruhe (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  192.892

 ( 732 )  GÖMBÖC Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 111 )  199.544

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  199.545
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 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.633

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  225.119

 ( 732 )  Komor Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné Dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  225.230

 ( 732 )  E.ON SE, Essen (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 18 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  129.191

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  129.192

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  131.605

 ( 732 )  GB Biosciences Corporation (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Houston, Texas (US)

 ( 111 )  156.160

 ( 732 )  E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nagykanizsa (HU)

 ( 111 )  163.558

 ( 732 )  Varró Béla, Budapest (HU)

 ( 111 )  164.252

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  164.253

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  164.267

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  164.271

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  164.620

 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  167.514
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 ( 732 )  Kao Kabushiki Kaisha (Kao Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  176.554

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH+Co. KG, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  183.344

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH + Co KG, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  196.961

 ( 732 )  Co&Co Designcommunication Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.544

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.545

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.865

 ( 732 )  DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  223.633

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.119

 ( 732 )  Komor Attila, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.230

 ( 732 )  E.ON SE, Essen (DE)

 ( 111 )  228.363

 ( 732 )  Kaszás-Molnár Andrea, Dunavarsány (HU)

A rovat 21 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  121.460

 ( 732 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

 ( 111 )  121.461

 ( 732 )  Conopco, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey (US)

 ( 111 )  129.191

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  129.192

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  129.360

 ( 732 )  VITAPRESS Gyümölcsléelőállító és Élelmiszerkereskedelmi Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  136.426

 ( 732 )  The Financial Times Limited, London, England EC4M 9BT (GB)

 ( 111 )  139.318

 ( 732 )  The Financial Times Limited, London, England EC4M 9BT (GB)

 ( 111 )  159.570

 ( 732 )  Stühmer Kft., Maklár (HU)

 ( 111 )  161.412

 ( 732 )  Pivot Point International, Inc., Chicago, IL (US)

 ( 111 )  161.677

 ( 732 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

 ( 111 )  162.104

 ( 732 )  Bandi Károly, Tarcal (HU)

 ( 111 )  162.854

 ( 732 )  Pilis Security Vagyonvédelmi, Őrző és Kereskedelmi Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 111 )  163.036

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  163.692

 ( 732 )  TRANSACTION - KISS JÁNOS BOGÁRMÉRNÖK - Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  163.725

 ( 732 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 111 )  164.247

 ( 732 )  MMI-IPCO, LLC, Andover, Massachusetts (US)

 ( 111 )  164.248

 ( 732 )  MMI-IPCO, LLC, Andover, Massachusetts (US)

 ( 111 )  166.858

 ( 732 )  Metz Művek Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  166.946

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  172.816

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.554

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH+Co. KG, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  183.344

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH + Co KG, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  184.645
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 ( 732 )  The Burton Corporation, Burlington, Vermont (US)

 ( 111 )  196.961

 ( 732 )  Co&Co Designcommunication Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  198.768

 ( 732 )  János Tímea, Budapest (HU)

 János Edit, Budapest (HU)

 ( 111 )  198.822

 ( 732 )  Maximum Kolor Kft., Ócsa (HU)

 ( 111 )  198.833

 ( 732 )  PharmaTan Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  199.422

 ( 732 )  PINTZ György Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest (HU)

 Szilvio Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.004

 ( 732 )  Maya Soraya Khazei, Bereldange (LU)

 ( 111 )  200.422

 ( 732 )  Petrus Krisztina, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.451

 ( 732 )  Smithers-Oasis Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Ohio (US)

 ( 111 )  200.486

 ( 732 )  InVenturio Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  200.511

 ( 732 )  Computer Outlet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.779

 ( 732 )  Ruszkabányai Gitta, Gyömrő (HU)

 ( 111 )  200.865

 ( 732 )  DERMA-ART Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.219

 ( 732 )  Libri Könyvkereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  201.222

 ( 732 )  Kotányi Hungária Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  201.388

 ( 732 )  Kotányi Hungária Fűszerfeldolgozó és Értékesítő Kft., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  201.521

 ( 732 )  Vörös Csaba, Budapest (HU)
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 Kovács Imre, Petőfiszállás (HU)

 ( 111 )  201.539

 ( 732 )  Promenade Publishing House Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.486

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  214.973

 ( 732 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 111 )  218.498

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  219.423

 ( 732 )  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Karlsruhe (DE)

 ( 111 )  225.230

 ( 732 )  E.ON SE, Essen (DE)

 ( 111 )  227.956

 ( 732 )  HOPIN Transport Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  227.957

 ( 732 )  HOPIN Transport Kft., Budapest (HU)

A rovat 47 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  165.862

 ( 732 )  AUCHAN HOLDING, Croix (FR)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 19 01454

 ( 731 )  Kovács Zsófia, Szeged (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 19 00549

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

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

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 210 )  M 02 04203

 ( 731 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  876.349

 ( 541 )  CHATKA

 ( 511 )  29, 33, 43

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.001.724

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.176.074

 ( 541 )  OATWELL

 ( 511 )  5, 32

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.193.962

 ( 541 )  NN YOU MATTER

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.280.560

 ( 541 )  ROCKFORCE

 ( 511 )  7-8

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.330.124

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 43

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.376.058

 ( 541 )  GOODHOME

 ( 511 )  1-9, 11-12, 14, 16-17, 19-22, 24-25, 27-28, 35-37, 40-42, 44
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 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.413.189

 ( 541 )  K-OX EYES

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.432.154

 ( 541 )  OzNaturals

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.474.910

  

( 546 )

 ( 511 )  1-2, 6-8, 11, 17, 19-21, 27, 35, 37, 42

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.479.642

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.643

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.666

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.724

 ( 541 )  PILZ

 ( 511 )  5, 30-31, 40, 42-43
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 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.740

  

( 546 )

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.755

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 28, 41

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.757

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.762

 ( 541 )  SANIDERM

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.766

 ( 541 )  Serge Lifar

 ( 511 )  25, 28, 41

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.808

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 28

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019
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 ( 111 )  1.479.850

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.864

  

( 546 )

 ( 511 )  16-17, 20-21, 25, 27

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.479.896

  

( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.127

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.252

 ( 541 )  CHANEL PRIVE

 ( 511 )  3, 9, 14, 18, 25, 35, 44

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.336

 ( 541 )  VRM SWITZERLAND

 ( 511 )  9, 41-42

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.380

 ( 541 )  PANOS

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2019.08.01.
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 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.383

 ( 541 )  FACE TO FACE

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.394

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.413

  

( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.434

  ( 546 )

 ( 511 )  12, 37

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.532

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.572

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.575
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( 546 )

 ( 511 )  3-4, 6, 8, 16, 21

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.579

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 18, 25, 35, 42, 44

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.592

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.643

 ( 541 )  Casarte

 ( 511 )  7, 9, 11

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.668

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 41-42, 44

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.723

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.08.01.

 ( 450 )  GAZ 29/2019

 ( 111 )  1.480.795

 ( 541 )  NORSC

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019
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 ( 111 )  1.480.876

 ( 541 )  ROYALTAC

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.480.922

  ( 546 )

 ( 511 )  11, 28, 36

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.003

 ( 541 )  EIFFEL

 ( 511 )  3, 6, 9, 14, 18, 24-25, 32-33, 35-37, 42-43, 45

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.004

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 31

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.008

  

( 546 )

 ( 511 )  2-3, 6-9, 11-12, 18-19, 22, 24, 28

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.051

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.096

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019
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 ( 111 )  1.481.118

  ( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.172

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.198

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 28, 41

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.222

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.247

  
( 546 )

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.296

 ( 541 )  MABRO

 ( 511 )  3, 18, 25

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.464

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019
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 ( 111 )  1.481.467

  

( 546 )

 ( 511 )  28, 41

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.485

 ( 541 )  APETISTER

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.521

  

( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.532

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.536

  
( 546 )

 ( 511 )  41

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.572

  
( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.589
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( 546 )

 ( 511 )  6, 9, 19-20, 24

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.689

  

( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.711

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 12, 42

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.722

 ( 541 )  GUARDIAN

 ( 511 )  9, 41

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.787

 ( 541 )  FLOWER KISS

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.791

 ( 541 )  GRANNY~S FINEST

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.806

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2019.08.08.
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 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.884

  
( 546 )

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.481.968

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35, 40, 42, 45

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

 ( 111 )  1.482.039

  

( 546 )

 ( 511 )  1-2, 17, 35

 ( 580 )  2019.08.08.

 ( 450 )  GAZ 30/2019

A rovat 70 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  779.980

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  897.786

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.164.920

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.268.188

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.288.253

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.306.778

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.315.649

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.367.221

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.385.399

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.452.583

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.455.965

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.012

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.113

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.124

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.278

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.310

 ( 151 )  2019.10.18.
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 ( 111 )  1.456.330

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.343

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.365

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.447

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.487

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.570

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.616

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.656

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.659

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.809

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.864

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.871

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.456.961

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.074

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.084

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.094

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.117

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.129
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 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.302

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.363

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.485

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.508

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.511

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.545

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.600

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.457.616

 ( 151 )  2019.10.18.

 ( 111 )  1.459.003

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.008

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.023

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.037

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.050

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.102

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.119

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.276

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.447

 ( 151 )  2019.11.04.
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 ( 111 )  1.459.453

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.624

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.640

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.720

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.745

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.761

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.769

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.861

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.871

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.934

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.937

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.968

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.459.987

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.460.036

 ( 151 )  2019.11.04.

 ( 111 )  1.460.057

 ( 151 )  2019.11.04.

A rovat 66 darab közlést tartalmaz. 
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