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 ( 511 ) 5    Táplálék-kiegészítők; gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; egészségügyi

készítmények gyógyászati használatra; diétás készítmények gyógyászati használatra; csecsemőknek szánt

élelmiszer; tapaszok; fogászati kötőanyagok; fogászati töltőanyagok; fertőtlenítőszerek; káros állatok

megsemmisítésére szolgáló készítmények; fungicidek, herbicidek; karcsúsító orvosi készítmények; gyógyászati

segédanyagok; gyógyászati alkohol; alkohol gyógyszerészeti célokra; érzéstelenítők; antibiotikumok;

parazitaellenes készítmények; fertőtlenítők; antiszeptikus pamut; étvágycsökkentők gyógyászati használatra;

karkötők orvosi használatra; emberi célú gyógyszerek; állatgyógyászati célú gyógyszerek; fogászati használatra

szánt gyógyszerek; aszeptikus pamut; égető ceruzák; szemészeti készítmények [gyógyászati célokra]; fürdősók

gyógyászati használatra; fürdő készítmények gyógyászati használatra; terápiás készítmények fürdőhöz;

baktériumkészítmények orvosi vagy állatorvosi használatra; bakteriológiai készítmények orvosi vagy állatorvosi

használatra; balzsamok gyógyászati használatra; balzsamikus készítmények gyógyászati használatra; gyapot

orvosi használatra; nyugtatók; biológiai készítmények orvosi célokra; állatgyógyászati célú biológiai

készítmények; nedvtisztító készítmények; vérzéscsillapító ceruza; gyógyszeres cukorka; vegyi gyógyszerészeti

készítmények; vegyi fogamzásgátlók; vegyi készítmények a terhesség diagnózisához; vegyi készítmények

gyógyászati használatra; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; állatgyógyászati vegyi készítmények;

egészségügyi törülközők; dezodorok ruházati cikkekhez és textíliákhoz; dezodorok, nem emberi vagy állati

felhasználásra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; mosószerek gyógyászati használatra; diétás anyagok orvosi

használatra; diétás italok gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek orvosi célokra; gyógyszerek gyógyászati

használatra; albuminos készítmények gyógyászati használatra; enzimek orvosi célokra; enzimek állatorvosi

célokra; enzimkészítmények gyógyászati használatra; glükóz orvosi célokra; gumi gyógyászati használatra; övek

egészségügyi betétekhez [törölközők]; vérzéscsillapító ceruza; ragasztók fogsorokhoz; ragasztó bevonatok;

gyógynövénytea; lábizmok kezelésére szolgáló gyógyszerek; gyógyszer izomremegés csillapítására; hormonok

gyógyászati használatra; inkontinencia kezelésére szolgáló nadrág; rovarriasztók; ír moha orvosi célokra;

kapszulák gyógyszerekhez; rágógumi gyógyászati használatra; csíraölő szerek; összehúzó készítmények;

fejfájás-csillapító ceruza; kontaktlencsék és kiegészítők kontaktlencsékhez; oldószerek ragasztások

eltávolításához; gyógyhatású gyógyszerkészítmények; frissítőszerek nem emberi vagy állati felhasználásra:

levegőszagtalanító készítmények; légtisztító készítmények; malátázott tej italok gyógyászati használatra; mandula

tej gyógyászati célokra; gyógyitalok; gyógyászati infúziók; gyógyászati szőrtelenítő készítmények; gyógytea;

gyógynövények; tengeri víz gyógyfürdőhöz; fejőzsír; menstruációs bugyi; menstruációs tamponok; mentol;

cikkek fejfájás csillapítására; ásványi étrend-kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; ásványvíz sók;

égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények; bőrkeményedés elleni készítmények; készítmények fogzás

megkönnyítésére; egészségügyi betét; egészségügyi nadrágok; fürdőpakolások; gyógyiszap; fogszigetelő

készítmények; molyirtó papír; szájvizek gyógyászati használatra; táplálék-kiegészítők orvosi célokra; gyógyászati

olajok; parazitaellenes készítmények; parazitaölő-szerek; pasztillák gyógyászati használatra; menta

gyógyszerészeti célokra; bütyök tömlők; gyógyászati célú bevonóanyagok; gyógyszerészeti készítmények;
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gyógyszerkészítmények korpásodás kezelésére; bőrápolásra szolgáló gyógyszerészeti készítmények:

gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; fenol gyógyászati célokra; gyógyszerészeti tabletták;

spóraellenes (rejtvenősző-ellenes) készítmények; emberi nyomelemekből előállított készítmények; sterilizáló

készítmények; füstölő botok; füstölőkészítmények gyógyászati használatra; kontaktlencse-tisztító készítmények;

hordozható, feltöltött hordtáskák; illatos sók; ricinusolaj gyógyászati használatra; gyógyhatású kenőcsök; fűtött

kenőcsök orvosi használatra; ammónium-kloridot tartalmazó cukorkák; sók gyógyászati használatra; sók

ásványvízfürdőhöz; oxigénfürdő; altatószerek; fogyókúra tea orvosi célokra; szirupok gyógyszerészeti célokra;

nadrágos bélés (szaniter); napégés kenőcsök; napraforgó készítmények gyógyászati használatra; szoptatási védő

betétek; tesztcsíkok gyógyászati használatra; termálvíz; tinktúrák gyógyászati használatra; glükóz orvosi célokra;

gyógyszeres krémekkel impregnált szövetek; hüvelymosó készítmények; vazelin gyógyászati célokra; feltöltött

elsősegély-dobozok; orvosi kötszerek; fáslik kötözéshez; emésztőrendszeri gyógyászati készítmények;

vitaminkészítmények; szemölcsök kezelésére szolgáló szerek; vatta egészségügyi célokra; pelenkák

inkontinenciától szenvedőknek; gyógyszerészeti krémmel impregnált nedves törlőkendők; gyógyhatású

kócsagkrém; hűtő spray gyógyászati használatra; kazein étrend-kiegészítők; csecsemőtápszer; élelmiszer

csecsemőknek; diétás anyagok csecsemőknek; diétás italok csecsemőknek orvosi célokra; italok csecsemőknek;

tejporok [csecsemőknek szánt élelmiszerek]; laktál liszt csecsemőknek; diétás készítmények gyermekeknek;

csecsemők számára készült diétás élelmiszerek; por csecsemők részére tejből; egészséges táplálékkiegészítők

 különleges táplálkozási igényűek számára; táplálék-kiegészítők csecsemőknek; bébiétel.

 29    Hús; hal; szárnyas; vad; húskivonatok; tartósított, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek; zselé; lekvárok;

kompótok; tojás; tej; tejtermékek; étolajok; ehető zsírok; diétás élelmiszerek, nem orvosi használatra fehérjékkel,

zsírokkal, zsírsavakkal, vitaminokkal, ásványi anyagokkal vagy nyomelemekkel kiegészítve, önmagukban vagy

kombinációban; hínár-kivonatok élelmiszerekhez; alginátok kulináris célokra; almás püré; húsleves; erőleves

koncentrátumok; zsírtartalmú keverékek kenyérszeletekhez; vaj; vajkrém; datolyák; aludttej; tojássárgája; porított

tojás; kulináris célokra szánt albumin; tojásfehérje; mogyoróvaj; földimogyoró, elkészítve; halból készült

élelmiszerek; húsleves-kockák; szeletelt gyümölcsök; gyümölcs chipsek; gyümölcskocsonya; gyümölcspép;

gyümölcssaláta; gyümölcs alapú snack ételek; főtt gyümölcsök; zselék élelmiszerkénti felhasználásra; zselatin;

főtt zöldségfélék; szárított zöldségek; tartósított zöldségfélék; zöldség, konzervált (konzerv dobozban); pirított

tengeri algák; gyömbér lekvár; joghurt; tejporok kávéhoz; kompótok; sűrített tej: lekvárok; kakaóvaj;

kristályosított gyümölcsök; burgonyaszirom; sajt; kefír [tejital]; humusz (csicseriborsó paszta); kókuszos vaj;

kókuszzsír; kókuszdió, szárított; kókuszolaj; gyümölcskonzervek; kimcshi (erjesztett növényi étel); májpástétom;

kukoricaolaj; feldolgozatlan mandula; margarin; lekvár; dominánsan tejből álló tejitalok; savó; diófélék,

elkészítve; gyümölcsök, konzervek, konzervkészítmények; gyümölcssaláta; étolajok; olívabogyó, tartósítva;

olívaolaj élelmiszerekhez; pálmamag-olaj élelmiszerekhez; pálmaolaj élelmiszerekhez; zöldséglevek főzéshez;

pollen, élelmiszerként előkészítve; áfonyamártás (kompót); fehérjék élelmiszeradalékként történő felhasználásra;

fehér sajt; káposztaolaj élelmiszerekhez; mazsolák; tejszín [tejtermékek]; sonka; tejszín; tejszínhab; szezámolaj;

tahini [szezámmag paszta]; tartósított szójabab élelmiszerekhez; szójatej [tejpótló]; napraforgóolaj

élelmiszerekhez; napraforgómag, elkészítve; szalonna; élelmiszer-zselatin; levesek; levesek készítésére szolgáló

készítmények; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek; tofu; paradicsom püré; paradicsomlé főzéshez;

kolbász; kolbász tésztában; felvágottak; preparátumok húsleves előállításához; hagyma, tartósítva; kristályosított

gyümölcsök; redukált kalóriatartalmú gyümölcsszeletek; halételek; elsősorban tengeri eredetű előcsomagolt

vacsora; főleg főtt halból álló ételek; kész főzött ételek, amelyek elsősorban csirkehúsból állnak; chili con carne;

instant levesek; főleg szárnyasokból álló készételek; kész ételek, amelyek elsősorban csirkét tartalmaznak;

elkészített ételek, amelyek elsősorban tojást tartalmaznak; főleg húsból álló ételek; elkészített ételek, amelyek

lényegében tengeri eredetűek; főleg hústermékekből álló ételek; főleg zöldségből készült ételek; főleg halból álló

ételek; elsősorban kecskéből álló ételek; húsból előkészített ételek [hústermék]; teljesen vagy lényegében

baromfihúsból készült kész főzött ételek; teljesen vagy majdnem teljes egészében kész ételek; kész teljesen vagy

lényegében húsból készült főtt ételek; főtt étel, amely elsősorban fermentált zöldségből, sertéshúsból és tofuból

(kimcshi-csige) áll; szerves dió és mag-alapú snack szeletek; ehető dió; földimogyoró; pörkölt dió; sózott dió;
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héjas dió; szárított dió; ízesített dió; dióalapú krémek; dióalapú élelmiszerszeletek; gyümölcs- és diófélék

keveréke; dió alapú snackek; fűszerezett dió; fűszeres dió; kókuszdió (szárított); snackkeverékek, amelyek

dehidratált gyümölcsből és feldolgozott diófélékből állnak; feldolgozott gyümölcsökből és feldolgozott

diófélékből készült snack-keverékek; gyümölcs- és dióalapú snack szeletek; dióalapú snack ételek; feldolgozott

diófélék; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve dióféléket és hüvelyeseket is); diófélék,

 elkészítve.

 30    Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; mesterséges kávé; kávé alapú italok; csokoládéalapú italok;

tea alapú italok; gyógynövény-főzetek, nem gyógyszerek; liszt; gabonakészítmények, kenyér; sütemények;

cukrászati termékek; csokoládé; fűszerek; ehető zsírok; müzli; müzli és gabonatörmelékek; gabonaalapú snack

étel; kalória-csökkentett gabona- és csokoládé; kétszersült; rizs alapú snack étel; méz, melasz; rizs pudingok;

diétás élelmiszerek, nem gyógyászati célokra, szénhidrát- és rostalapon, vitaminokkal, ásványi anyagokkal,

nyomelemekkel, önmagukban vagy kombinációban, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; cukorka; édességek

[cukorkák]; rágógumi, nem orvosi célokra; hínár [fűszer]; ánizsmag; aromaanyagok (aromák), az illóolaj

kivételével, italok; aromaanyagok (aromák), az illóolajok kivételével; búzaliszt; aromaanyagok (aromák), illóolaj

kivételével, süteményekhez; sütőpor; sörecet; sűrítőszerek élelmiszerek főzéséhez; kötőanyagok fagylalthoz

[étkezési fagylaltok]; szivacsos tészta; zsemle; kovásztalan kenyér; szendvicsek; petit-beurre keksz; sajtburgerek

[szendvicsek]; csatnik [fűszeres ízesítők]; kuszkusz [búzadara]; curry [fűszer]; tejsodó; desszertek, lényegében

lisztes ételek; jégkrém; jeges tea; földimogyorós édességek; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az éteres

esszenciákat és illóolajokat; ecet; cérnametélt [tészta]; előfőzött tésztafélék; háztartási célokra szolgáló húspuhító;

fondánsok [édességek]; gyümölcs coulis (mártások); méhpempő, élelmiszer célra, nem orvosi célra;

gyümölcskocsonyák [cukrászsütemények]; puliszka; hántolt árpa; árpagyöngy; árpa-ételek; zúzott árpa; tea alapú

italok; chipsek [gabonatermékek]; gabonaalapú snack ételek; fűszerek; szegfűszeg [fűszer]; glükóz kulináris

célokra; glutén adalékok kulináris célokra; búzadara; őrlemény emberi táplálékokhoz; zúzott zab; zabpehely;

chips; hántolt zab; hamburgerek [szendvicsek]; élesztő tabletta formájában, nem gyógyászati célokra; gyömbér

[fűszer]; fagyasztott joghurt [cukrászsütemények]; mesterséges kávé; növényi készítmények, mint kávépótlók;

kávéízesítők [aromák]; kakaókeverékek, kakaóbabok, kakaópor, kakaócukorka; kakaóalapú italok; cukorka

élelmiszerekhez; karamellák [cukorkák]; burgonya liszt élelmiszerekhez; sütemények; ketchup [szósz];

aprósütemények; főzősó; cukrászkészítmények; kekszek; sütemények; konzervált kerti gyógynövények

[fűszerek]; süteménypor; tortatészta; cukorkadíszek süteményekhez; frissítő jég; kurkuma élelmiszerekhez;

édesgyökér [cukrászsütemények]; édesgyökér-pálcikák [édességek]; mézeskalács; kukorica, őrölt; kukorica,

pörkölt; kukoricapehely; puliszka; kukoricaliszt; kukoricadara; makaróni; makaronok [tészta]; malátacukor;

emberi fogyasztásra szánt maláta; maláta keksz; malátakivonat élelmiszerekhez; malátacukor; mandula-édesség;

marcipán; mandula paszta; majonéz; tengeri víz főzéshez; liszt élelmiszerekhez; lisztes ételek; melasz

élelmiszerekhez; kávéitalok tejjel; kakaóitalok tejjel; csokoládéitalok tejjel; feldolgozott gabonafélék;

szerecsendió; müzli; zab alapú élelmiszer; vegyesfűszer; tészta (tészta); zsemlemorzsa; piték; kérges pástétomok

(pátés en croúte); cukrászsütemények; pesto [szósz]; mignonok [sütemények]; palacsinták; bors; mézeskalács;

menta édességekhez; borsmenta-édességek; pita [zsebkenyér]; paprika [fűszerek]; pizzák; pattogatott kukorica;

propolisz [méhviasz] emberi fogyasztásra; pudingok; pattogatott kukorica; lepények; ravioli; rizstorták; rizs alapú

snack étel; élvezeti fűszerek; jég, természetes vagy mesterséges; pörkölt kávé; sáfrány [fűszerezés]; tejszínhab

merevítő készítmények; salátaöntetek; só; szendvicsek; szószok [ízesítők]; kovász; fekete kömény; zeller só;

zsömlék; mustár; mustárliszt; szójabab paszta [fűszer]; szója liszt; szója szósz; gyümölcsfagylaltok [szorbetek];

szószok [ízesítők]; spagetti; fagylaltporok; szódabikarbóna (szódabikarbónát főzéshez); keményítő

élelmiszerekhez; csillag ánizs; szusi; természetes édesítőszerek; tabulé; taco; tápióka liszt élelmiszerekhez;

fermentek pasztákhoz; tészta; paradicsom szósz; sütemények; tortilla; glükóz kulináris célokra; vanília [ízesítés];

vanillin [vanília helyettesítő]; gofri; tartárkrém főzéshez; csomagolt ételek [szendvicsek]; kolbászkötő anyagok;

fűszerek; aromás készítmények élelmiszerekhez; cikória [kávépótló]; fahéj (fűszer); pralinék; édességek

karácsonyfák díszítésére; csokoládéval bevont vagy cukrozott gyümölcsök; rizs alapú ételek; főleg rizsből álló

ételek; főleg tésztafélékből álló ételek; keverékek mártások készítéséhez; instant tészta; kész sütőipari keverékek;
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tésztaféléket tartalmazó elkészített ételek; rizs alapú elkészített ételek; elkészített ételek, amelyek [főleg] rizst

tartalmaznak; elkészített ételek pizzaformában; száraz és folyékony, főleg rizst tartalmazó ételek; elkészített

ételek, amelyek [főleg] tésztát tartalmaznak; száraz és folyékony tésztafélék, főleg tészta; csokoládéból és

diófélékből készült szendvicskrém; karamell bevonatú pattogatott kukorica kandírozott dióval; csokoládéval

bevont dió; zsírok, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét tartalmazó snack szeletek [édességek]; reggeli

müzliszeletek; gabona alapú élelmiszerek; búzán alapuló snack szeletek; csokoládé bevonatú rudak; gabona

termékek szelet formában; müzliből készült snackek; müzli; gabonarudak és energiaszeletek; főként

 gabonafélékből álló müzlik.

 31    Magok; mezőgazdasági termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; kertészeti termékek, amelyek

nem tartoznak más osztályokba; erdészeti termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; élő állatok; friss

gyümölcsök; friss zöldségek; magok; természetes növények; természetes virágok; állati eredetű élelmiszerek;

maláta; virághagymák; halászati csali, élő; állateledel; gabonafélék állati fogyasztásra; élelmiszerek állatok

számára; állati eredetű élelmiszerek; szalma [takarmány]; szemek [gabonafélék]; széna; ehető kutyakeksz; állati

takarmányerősítő; természetes virágok koszorúi; állati hízó készítmények; istállói takarmányok állatok számára;

diófélék [gyümölcsök]; állati alom termékek; tőzegalom; virágok, szárítva, díszítésre; takarmány; só

szarvasmarha számára; madáreledel; karácsonyfák; gyökerek élelmiszerekhez; cukornád; friss dió; friss

 gyümölcsök, diófélék, zöldségek és gyógynövények; feldolgozatlan dió; nyers dió; diófélék [gyümölcsök].

 32    Ásványi és szénsavas vizek; alkoholmentes italok; gyümölcsitalok; gyümölcslevek; italok, szirupok;

italgyártási készítmények; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholtartalmú aperitifek; sör; porok pezsgő

italokhoz; ásványvíz előállítására szolgáló készítmények; italgyártási készítmények; szirupok italokhoz; esszencia

italok készítéséhez; izotóniás italok; limonádék; savóitalok; alkoholmentes gyümölcslé italok; alkoholmentes

mézalapú italok; almabor, alkoholmentes; sörtörköly; pasztillák pezsgő italokhoz; alkoholmentes koktélok;

energiaitalok; földimogyoró-tej [alkoholmentes ital]; ásványvíz előállítására szolgáló készítmények; szénsavas

víz előállítására szolgáló készítmények; nem alkoholos gyümölcsnektárok; zöldséglevek [italok]; komlókivonatok

a sörkészítéshez; gyömbérsör; izotóniás italok; kvasz (alkoholmentes ital); szirupok limonádéhoz; litiumhidroxid

víz; maláta italok; maláta sör; mandula tej [ital]; árpavíz; kell; készítmények likőrök készítéséhez; szárcsagyökér

(szaraszaparilla) (nem alkoholtartalmú ital); szódavíz; szódavíz; szorbetek [italok]; asztali vizek; paradicsomlé

 [ital]; szőlőmust, nem erjedt; vizek [italok].

 33    Szeszes italok (a sörök kivételével); gyümölcskivonatok, alkoholos; tejet tartalmazó alkoholos italok;

alkoholos esszenciák; alkoholos kivonatok; gyümölcsöt tartalmazó italok; alkoholos italok, a sör kivételével;

előre elkészített alkoholos italok, kivéve a sör alapú; alacsony alkoholtartalmú borok; aperitifek; almabor;

desztillált italok; gyümölcspárlatok; gyümölcsbor; pezsgők; borsmenta likőrök; pezsgő koktélok; pezsgőporok;

 szeszes italok [italok]; emésztést serkentő italok [likőrök és szeszesitalok]; bor.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók; nagykereskedelem, közbenső

kereskedelem, postaköltség-kiskereskedelem, postaköltség-katalógushoz kapcsolódó szolgáltatások, online

kereskedelem és kiskereskedelem, interneten és távértékesítési csatornákon keresztül is gyógyszertárakkal,

kozmetikumokkal és háztartási cikkekkel, szépségápolási készítményekkel, piperecikkekkel, folyadékokkal,

egészségügyi cikkekkel, gyógyszerészeti cikkekkel, állatorvosi cikkekkel, egészségügyi készítményekkel, orvosi

cikkekkel, kéziszerszámokkal, látszerészi árukkal, háztartási elektromos és elektronikus eszközökkel, gépekkel,

szerszámokkal és hardverekkel, építőanyagokkal, barkácsárukkal és kertészeti cikkekkel, hobby és kézműves

termékekkel, elektromos cikkekkel és elektronikai cikkekkel, hang- és adathordozókkal, számítógépes

hardverekkel, számítógépes perifériákkal, otthoni szórakoztató termékekkel, egészségügyi berendezésekkel,

járművek és járművek tartozékaival, tűzijátékokkal, órákkal és ékszerekkel, hangszerekkel, nyomtatványokkal,

írószerekkel, iroda cikkekkel, bőrárukkal és nyergesárukkal, lakberendezési tárgyakkal és lakberendezési

tárgyakkal, bútorokkal, szőnyegekkel, sátrakkal, ruházati cikkekkel, ruhákkal és ruházati kiegészítőkkel, cipőkkel

és textilárukkal, játékokkal, sportszerekkel, élelmiszerekkel és italokkal, mezőgazdasági termékekkel, kertészeti

termékekkel és erdészeti termékekkel, dohánytermékekkel és más stimuláns élelmiszerekkel kapcsolatban;

bónusz programszolgáltatások [értékesítési promóció]; áruk bemutatása; áruk bemutatása kiskereskedelmi
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értékesítési kommunikációs médiában; áruk bemutatása értékesítés céljából [mások számára]; távközlési vagy

elektronikus eszközökkel felajánlható és megrendelhető termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési és

értékesítési promóció; gyógyszerészeti, állatorvosi cikkek, egészségügyi készítmények és orvosi cikkek

kiskereskedelmi vagy nagykereskedelmi szolgáltatásai; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kiskereskedelmi és külkereskedelmi szolgáltatások hirdetőtáblákkal; hirdetési tervezési

 szolgáltatások hirdetőtáblákon történő hirdetés céljából.

 ( 111 )  229.039

 ( 151 )  2019.09.12.

 ( 210 )  M 18 00794

 ( 220 )  2018.03.12.

 ( 732 )  4BRO HUNGARY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 )  Bp Urban Games

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.130

 ( 151 )  2019.09.19.

 ( 210 )  M 18 02525

 ( 220 )  2018.08.29.

 ( 732 )  Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 szereplő valamennyi szolgáltatás); bankügynöki tevékenység.

 38    Távközlés (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás); pénzügyi

 információk nyújtásához kapcsolódó elektronikus kommunikációs szolgáltatások.

 ( 111 )  229.132

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 18 03177

 ( 220 )  2018.10.26.

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

 ( 541 )  ZORATEN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, kivéve a központi idegrendszerre ható gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.133

 ( 151 )  2019.09.23.

 ( 210 )  M 18 03163

 ( 220 )  2018.10.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények, kivéve a központi idegrendszerre ható gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.327
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 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 00810

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  ERSTE Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  A jövő a tiéd

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyag

 lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.328

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 00812

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  ERSTE Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  The future is yours

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyag

 lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.348

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 00813

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  ERSTE Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok;

fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek;

írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); műanyag

 lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.432

 ( 151 )  2019.11.07.

 ( 210 )  M 19 01256
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 ( 220 )  2019.04.15.

 ( 732 )  Dymschiz Gay, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; célzott marketing;

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

kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

 nyomtatványok, áruminták] terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2).

 41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; coaching [tréning];

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése.

 ( 111 )  229.574

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00603

 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Kungl Róbert, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati termékek; felsőruházati termékek; boxer alsók; bőrruházat; dzsekik; baba nadrágok;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; hímzett ruhadarabok; ingek; jelmezek; judo

egyenruhák; karate egyenruhák; kerékpáros ruházat; készruhák; mellények; nyakkendők; műbőr ruházat;

nyaksálak; övek (ruházat); papucsok; pénztartó övek (ruházat); pólók; pufi dzsekik; pulóverek, kötött pulóverek;

 rövidujjú ingek; sapkák; ruházati cikkek; strand ruházat; trikók; szőrmebéléses kabátok.

 ( 111 )  229.575

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 18 03372

 ( 220 )  2018.11.13.

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

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

 ( 541 )  Maccabi VAC

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

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

 ( 111 )  229.576

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 18 03373

 ( 220 )  2018.11.13.

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

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest
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 ( 541 )  Maccabi

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

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

 ( 111 )  229.577

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00523

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  OXYGEN MEDIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Kult-KUPA

 ( 511 )  41    Szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenységek, filmgyártás, rádió- és televízióműsorok

 készítése.

 ( 111 )  229.578

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00519

 ( 220 )  2019.02.19.

 ( 732 )  Analóg-Szeged Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  PSR

 ( 511 )  7    Szivattyúk (gépek).

 ( 111 )  229.579

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00782

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Liptay Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Jenő, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Humuszos fejtrágya, korom ipari használatra, talajkondicionáló készítmények.

 31    Erősítő takarmány állatoknak, takarmány istállóban tartott állatoknak, táplálékok és takarmányok állatoknak

 (1), táplálékok és takarmányok állatoknak (2).

 42    Szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

 szaktanácsadás, tudományos laboratóriumi szolgáltatások, vegyészeti szolgáltatások.

  44    Kertészeti szolgáltatások, trágyák és más mezőgazdasági vegyi anyagok légi és felszíni szétszórása.

 ( 111 )  229.581

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00776

 ( 220 )  2019.03.12.

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 554 )
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 ( 511 )   32    Ásványvizek.

 ( 111 )  229.582

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 18 02034

 ( 220 )  2018.07.04.

 ( 732 )  OTP Bank Nyrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  kapcsolatIPont

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek, kereskedelmi adminisztráció.

  36    Pénzügyi ügyletek.

 ( 111 )  229.583

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00777

 ( 220 )  2019.03.12.

 ( 732 )  Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Termelő és Forgalmazó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   32    Ásványvizek.

 ( 111 )  229.584

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01120

 ( 220 )  2017.01.19.

 ( 732 )  GT GLOBAL TRADEMARKS SA, Martigny (CH)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatványok, újságok, magazinok, folyóiratok, brosúrák, könyvek, fotók és képek, az összes fent említett

áru háztartási, konyhai, hálószobái, fürdőszobai vagy kerti használatra szánt termékek, nevezetesen higiéniai és

szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett) anyagok

kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő

eszközök, konyhai kések és evőeszközök megjelenítésére, bemutatására, népszerűsítésére szolgál, vagy ezen

árukhoz egyéb módon kapcsolódik, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr

eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak,

matracok, világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-,

egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk,

porcelán, fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és

-tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk,

asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok,falburkolatok és
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mennyezetburkolatok, szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és

-felszerelések, ünnepi díszek, mű karácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és

 újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvénye.

 35    Reklám, marketing és promóciós szolgáltatások, amelyek mindegyike az alábbi háztartási, konyhai,

hálószobái, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos; higiéniai és szépségápolási eszközök emberek

és állatok számára, kéziszerszámok és eszközök (kézzel működtetett) anyagok kezelésére és építési, javítási és

karbantartási munkákhoz, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és

evőeszközök, haj vágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr eszközök,

hajvasalók, elektromos gőzölősvasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok,

világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-,vízellátó-, egészségügyi,

napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán,

fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók,

textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők

és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok,

szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi

díszek, műkarácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek

alkatrészei és szerelvényei; szolgáltatások kereskedelmi bemutatók és kiállítások tekintetében, amelyek

mindegyike az alábbi háztartási, konyhai, hálószobái, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos:

higiéniai és szépségápolási eszközök emberek és állatok számára, kézi szerszámok és eszközök (kézzel

működtetett) anyagok kezelésére és építési, javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompafegyverek,

élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó

készülékek, manikűr és pedikűr eszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök,

bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok, világító-,fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-,

mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek,

edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán, fajanszedények; tisztítószerek; állattenyésztési cikkek, kertészeti

cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók, textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók,

matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok,

talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok, szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és

gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi díszek, műkarácsonyfák, vásári és

játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek alkatrészei ésszerelvényei;

kiskereskedelmi áruházi szolgáltatások az alábbi háztartási célú gépek és háztartási célú elektromos és

elektronikus berendezésekkel kapcsolatban: világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-,

mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi, napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek;

közvetítés, üzleti kapcsolatok szervezése, kollektív vásárlás, kereskedelmi értékelés, versenyek előkészítése,

ügynöki tevékenység, tárgyalás és közvetítés, megrendelés, ár-összehasonlító szolgáltatások és beszerzési

szolgáltatások mások számára, mindezek a háztartás, konyha, hálószoba, fürdőszoba vagy kertterületén nyújtott

szolgáltatások, hálószoba, fürdőszoba vagy kerti használat, nevezetesen higiéniai és szépségápolási termékekkel

emberek és állatok számára, kézi szerszámok és kézi eszközök (kézzel működtetett) építési, javítási és

karbantartási munkákra használt anyagok kezelésére, éles és tompa fegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök,

konyhai kések és evőeszközök, hajvágó- és szőreltávolító eszközök, hajformázó eszközök, manikűr- és

pedikűreszközök, hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok, matracok, világító,

fűtő, gőzfejlesztő, főző, hűtő, szárító, szellőztető, mosó és szárító, vízellátó, egészségügyi, napozó,

légkondicionáló és -tisztítókészülékek és berendezések, asztalnemű, főzőedények, üvegáruk, porcelán, agyag,

takarítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és tárolók, textília és

textiláruk, függönyök, falburkolatok, ágytakarók, matrachuzatok, padlóburkolatok, talajtakarók, falburkolatok és

mennyezetburkolatok, szőnyegek és lábtörlők, linóleum, sportszerek és-felszerelések, ünnepi díszek, műfenyők,

vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek alkatrészei és szerelvényei;

üzleti segítségnyújtás, igazgatási és adminisztrációs szolgáltatások, üzleti elemzés, kutatási és információs
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szolgáltatások, irodai funkciók és üzleti adminisztráció, ezen szolgáltatások mindegyike az alábbi háztartási,

konyhai, hálószobái, fürdőszobai vagy kertészeti termékekkel kapcsolatos: higiéniai és szépségápolási eszközök

emberek és állatok számára, kézi szerszámok és eszközök [kézzel működtetett] anyagok kezelésére és építési,

javítási és karbantartási munkákhoz, éles és tompafegyverek, élelmiszer-előkészítő eszközök, konyhai kések és

evőeszközök, hajvágó és szőrtelenítő eszközök, hajformázó készülékek, manikűr és pedikűr eszközök,

hajvasalók, elektromos gőzölős vasalók, borotvák, emelőeszközök, bútorok és lakberendezési tárgyak, matracok,

világító-, fűtő-, gőzfejlesztő- főző-, hűtő-, szárító-, szellőztető-, mosó- és szárító-, vízellátó-, egészségügyi,

napozó-, légkondicionáló- és tisztítóberendezések és készülékek, edények, főzőedények, üvegáruk, porcelán,

fajanszedények, tisztítószerek, állattenyésztési cikkek, kertészeti cikkek, virág- és növénycserepek és -tartók,

textilek és textiláruk, függönyök, falikárpitok, ágytakarók, matracvédők és asztalterítők, ágyneműk, asztalterítők

és fürdőlepedők, törülközők, padlóburkolatok, talajburkolatok, falburkolatok és mennyezetburkolatok,

szőnyegek, rongyszőnyegek, lábtörlők és gyékényszőnyegek, linóleum, sporteszközök és -felszerelések, ünnepi

díszek, mű karácsonyfák, vásári és játszótéri berendezések, játékok, játékszerek és újdonságok, valamint ezek

 alkatrészei és szerelvényei.

 ( 111 )  229.585

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00602

 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Német György, Budapest (HU)

 Koburger Emese, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Promóciós szolgáltatások; promóciós marketing; számítógépesített üzleti promóció; reklámozás, promóciós

szolgáltatások; vállalatok promóciója [reklámozás]; koncertek promóciója [reklámozása]; utazások promóciója

[reklámozása]; zenei koncertek promóciója; különleges rendezvények promóciója; promóciós kampányok

kidolgozása; reklámszövegírás promóciós célokból; üzleti promóciós szolgáltatások; promóciós és reklámozási

szolgáltatások; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média

használatával; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; promóciós

marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; vásárlói klubszolgáltatások

kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

 weboldalakon elhelyezett reklámokkal; promóciós, reklám célú árubemutatás; kereskedelmi vásárok promóciója.

 41    Szabadidős szolgáltatások; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése;

szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadidő eltöltésével kapcsolatos

tájékoztatás; szabadidős és képzési szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; csoportos szabadidős

tevékenységek rendezése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; rekreációs, szabadidős

klubszolgáltatások nyújtása; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; rekreációs, szabadidős

célú ünnepségek szervezése; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); utazással kapcsolatos

címjegyzékek kiadása; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése

formájában; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; tájékoztatás számítógépes hálózaton keresztül szórakoztatással kapcsolatban; szórakoztatás nyújtása
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globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás globális számítógépes

hálózaton keresztül; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; böngészhető

kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; szórakoztatásról és szórakoztató

 rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás.

 43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szállásszervezés;

szállásrendelési szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállásfoglalással kapcsolatos

információnyújtás; utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; szállásinformációk biztosítása az interneten;

ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához;

utazási szállásadási információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók

számára; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; online információnyújtás

nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül;

információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; információk

biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; szállásadással kapcsolatos irodai

 szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban.

 45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai; közösségi hálózatokon keresztül nyújtott turisztikai, turisztikai

információs szolgáltatások; közösségi médián (Fabebook, Twitter, Blogok, Instagram, Youtube csatorna,

Facebook messenger, Skype) keresztül végzett közösségépítő szolgáltatások utazási, vendéglátási

programszervezés céljából Magyarország látványosságainak megismertetésére; letölthető mobilalkalmazások

 révén elérhető online közösségi hálózatépítő szolgáltatások.

 ( 111 )  229.586

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 17 03668

 ( 220 )  2017.11.13.

 ( 732 )  Silicium Network Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  WEBPARK

 ( 511 )  38    Biztonságos e-mail szolgáltatások; e-mail adatszolgáltatások; e-mail szolgáltatások biztosítása; e-mail

szolgáltatások; elektronikus levelezés, e-mail; üzenetek gyűjtése és küldése e-mailben; elektronikus levelek

 átvitele, továbbítása [e-mail adatszolgáltatások]; e-mailes telekommunikáció.

 42    Elektronikus tárhelyek bérbeadása az interneten; internetes tárhely biztosítás weblogok [webes naplók]

részére; felhőalapú tárhely-biztosító szolgáltatások; internetes tárhely szolgáltatás digitális tartalom számára;

elektronikus tárhelyek rendelkezésre bocsátása az interneten; tárhely bérbeadása honlapokhoz; tárhely biztosítása

honlapokhoz; internetes tárhelyek bértárolása; tárhely szolgáltatás digitális tartalmak, online újságok és blogok

számára; digitális fényképek tárolására szolgáló tárhelyek hosztolása az interneten; elektronikus hirdetőtáblák

hosztolására szolgáló tárhely bérbeadása szervereken; elektronikus tárhelyek [webhelyek] rendelkezésre

bocsátása vagy bérbeadása az interneten; hosting szolgáltatások web oldalakhoz; internetes oldalak hosting

szolgáltatása; internetes weboldal hosting szolgáltatások; szerver hosting, szerver bérlés; web hosting

 szolgáltatás; archivált e-mailek elektronikus tárolása; dokumentumok és archivált e-mailek elektronikus tárolása.

 45    Domain nevek bejegyzése; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; domain nevek

regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevek regisztrálása felhasználók azonosítására globális

számítógépes hálózaton [jogi szolgáltatás]; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

domainnév-bejegyeztetési szolgáltatások; internetes domain-nevek bérbeadása; domain nevek regisztrálása

 felhasználók azonosítására globális számítógépes hálózaton.

 ( 111 )  229.587

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00612

 ( 220 )  2019.02.26.
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 ( 732 )  Nagy Sebestyén 50%, Budapest (HU)

 Tóth Gábor 50%, Budapest (HU)

 ( 541 )  Borjour

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  229.588

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 18 02710

 ( 220 )  2018.09.17.

 ( 732 )  Bagdi-Seres Márta, Szeged (HU)

 ( 740 )  Tabi Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai krémek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra.

 5    Balzsamkészítmények orvosi, gyógyászati célokra; balzsamok orvosi, gyógyászati célokra.

 ( 111 )  229.589

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00770

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Ureczky Balázs, Kalocsa (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; italkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; élő komédia show-k; élő szórakoztató előadások

 bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; show-k szervezése és bemutatása.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; italszolgáltatás

 biztosítása; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; pub szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  229.590

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00618

 ( 220 )  2019.02.27.

 ( 732 )  Nagy Sebestyén 50%, Budapest (HU)

 Tóth Gábor 50%, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.
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  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  229.592

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00617

 ( 220 )  2019.02.27.

 ( 732 )  QX WORLD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  omnis

 ( 511 )  9    Szoftverek; gyógyászati és kozmetikai használatú készülékek működtetésére szolgáló szoftverek.

 10    Gyógyászati és állatgyógyászati berendezések és készülékek; orvosi képalkotó berendezések;

elektromágneses orvosi készülékek; diagnosztikai készülékek gyógyászati és kozmetikai használatra;

elemzőkészülékek gyógyászati használatra; edzőeszközök gyógyászati rehabilitációs célokra; mágneses

kezelőberendezések orvosi és kozmetikai használatra; elektrogyógyászati készülékek; fiziológiai mérőkészülékek

 orvosi használatra.

 35    Kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes

szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú készülékekkel kapcsolatosan; kiskereskedelmi

szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan;

nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverek, valamint gyógyászati és kozmetikai használatú

készülékekkel kapcsolatosan; nagykereskedelmi szolgáltatások biofeedback eszközökhöz kapcsolódó

 számítógépes szoftverekkel kapcsolatosan.

 ( 111 )  229.594

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00772

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Borsowski Ádám Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Inter ajtó

 ( 511 )  19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok fából; fa ajtók; ajtókeretek, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok

nem fémből; ajtópanelek, nem fémből; belső ajtók nem fémből; elválasztó ajtók nem fémből; vinyl ajtók;

üvegpanelek ajtókhoz; üvegezett ajtók [nem fém keret]; üveges ajtók nem fémből; nem fém toló-bukó ajtók

épületekhez; keretek (nem fémből) üvegezett ajtókhoz; garázsokhoz használt ajtók (nem fémből); átlátszó

 nemfém ajtók épületekhez; ajtókhoz használt táblaüveg.

 ( 111 )  229.595

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00750

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  Zala Brill Kft., Pécel (HU)

 ( 740 )  Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.
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8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

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

 berendezések.

 ( 111 )  229.596

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00753

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti

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

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízása;

üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

 üzletvezetési konzultáció; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése.

 37    Ácsmunkák; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás; bányaművelés;

betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás, restaurálás;

bútorok karbantartása; csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; égőfejek

karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

zavarmentesítése; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari

felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;

épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; felvonók felszerelése és javítása; gyárépítés; kőműves munkák

(1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; raktárak építése és javítása;

tapétázás; tetőfedő munkák; úszómedencék karbantartása; útburkolás; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák];

vásári standok és üzletek építése; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott

 szolgáltatások; víz alatti építkezés; víz alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.

 42    Dokumentumok digitalizálása; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhőalapú számítástechnika;

földmérés; kutatás az épületépítés területén; mérnöki munkák szolgáltatások; minőségellenőrzés; műszaki

 tervtanulmányok készítése; szoftvertervezés; várostervezés; weboldalkészítés és karbantartás.

 ( 111 )  229.597
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 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00756

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Piros Norbert, Bécs (AT)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audovizuális és fényképészeti eszközök; fényképészeti nyomtató berendezések; fényképkészítő eszközök,

műszerek; fényképnyomatokat készítő berendezések; fényképészeti készülékek és eszközök; azonnali

képkészítésre szolgáló fényképezőgépek; informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti

 készülékek.

 40    Nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; fényképnyomtató gépek és berendezések

bérbeadása; fényképnyomtató berendezések bérbeadása; fényképkidolgozó berendezések kölcsönzése; fényképek

 feldolgozása, fényképkidolgozás.

 41    Audiovizuális és fényképészeti berendezések és felszerelések bérbeadása; audio-, videó- és multimédiás

 termékek gyártása, fényképezés.

 ( 111 )  229.598

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00757

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Piros Norbert, Bécs (AT)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Audovizuális és fényképészeti eszközök; fényképészeti nyomtató berendezések; fényképkészítő eszközök,

műszerek; fényképnyomatokat készítő berendezések; fényképészeti készülékek és eszközök; azonnali

képkészítésre szolgáló fényképezőgépek; informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti

 készülékek.

 40    Nyomtatás, fényképészeti és mozgóképes filmkidolgozás; fényképnyomtató gépek és berendezések

bérbeadása; fényképnyomtató berendezések bérbeadása; fényképkidolgozó berendezések kölcsönzése; fényképek

 feldolgozása, fényképkidolgozás.

 41    Audiovizuális és fényképészeti berendezések és felszerelések bérbeadása; audio-, videó- és multimédiás

 termékek gyártása, fényképezés.

 ( 111 )  229.599

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00765

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Paulovics Máté, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Lugosi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk: alsóruházat, fehérneműk, atlétatrikók, bokszer alsónadrágok,
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bokszeralsók, bugyik, dzsekik, felsőruházat, fürdőköpenyek, fürdőköntösök, fürdőnadrágok, úszónadrágok,

fürdőpapucsok, fürdőruhák, úszódresszek, horgászmellények, ingek, izzadságfelszívó alsóruházat, kabátok,

dzsekik, kesztyűk, kötények (ruházat), mellények, nyakkendők, nyaksálak (sálak), öltönyök, övek (ruházat),

papucsok, partedlik, előkék, nem papírból, pólók, poncsók, pufi dzsekik (ruházat), pulóverek, kötött pulóverek,

rövid ujjú ingek, sálak, sapkák, síbakancsok, sícipők, síkesztyűk, sildek, napellenzők (fejfedők), skortok

(sportszoknyák), sportcipők, strandcipők, strandruházat, svájcisapkák, barettek, szoknyák, tornacipők,

 tornaruházat, trikó (alsónemű), kombiné, úszósapkák, wetsuit ruhák vízisíeléshez, zoknik.

 ( 111 )  229.600

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00766

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  CONTEXO Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Mesterséges édesítőszerek.

  30    Természetes édesítőszerek.

  35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás).

 ( 111 )  229.602

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00854

 ( 220 )  2019.04.05.

 ( 732 )  TOMKET s.r.o., Praha (CZ)

 ( 740 )  Sleisz Imre Zoltán, Mogyoród

  
( 546 )

 ( 511 )   12    Gumiabroncsok.

 ( 111 )  229.603

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00862

 ( 220 )  2019.03.18.

 ( 732 )  Blaumann Trading Ltd., Ajeltaka Island, Majuro (MH)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos konyhai eszközök; elektromos konyhagépek ételek elkészítéséhez [nem főzéshez]; konyhai

robotgépek; konyhai turmixgépek; elektromos kések; elektromos konyhai keverőgépek; elektromos kézi keverők;

asztali turmixgépek; elektromos konyhai darálók; elektromos konzervnyitók; elektromos élelmiszer-szeletelők;

elektromos reszelők; légkeveréses sütők; elektromos só és borsdarálók; mosogatógépek; háztartási mosógépek;

szárítógépek [háztartási]; háztartási gőztisztító berendezések; elektromos porszívók; háztartási porszívók; rúd

alakú kéziporszívó; centrifugális vízszivattyúk háztartási célokra; elektromos tésztakészítők háztartási célokra;

elektromos habverők háztartási célokra; elektromos gyümölcsprések; gyümölcscentrifugák; elektromos

 vákuumozógépek élelmiszerekhez.

 11    Indukciós főzőlapok; villanytűzhelyek; indukciós kemencék; mikrohullámú sütők; gáztűzhelyek; háztartási

gázgyújtók; elektromos konyhai gépek főzéshez; elektronikus főzőgépek; elektromos vízforraló kannák;

indukciós tűzhelyek; elektromos ételmelegítők; elektromos kerti grillsütők; elektromos grillsütő rácsok;

elektromos szendvicssütők; elektromos kukták; elektromos gofrisütők; elektromos kávéfőzők; indukciós
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kávéfőzők; elektromos hűtőtáskák; elektromos gőzölők főzéshez; gőztisztítók; gőztisztítók vasalóval;

kenyérpirítók; vízszűrők; vízszűrő oszlopok; légtisztítók; szellőztető ventilátorok; háztartási bojlerek;

légkondicionáló berendezések; páraelszívók háztartási célokra; gőzfejlesztők háztartási használatra; háztartási

 vízszűrő egységek; háztartási radiátorok; fűtőtestek; gázkandallók; gázkályhák; hajszárítók.

 ( 111 )  229.607

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01015

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  229.608

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01016

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  229.611

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01318

 ( 220 )  2019.04.23.

 ( 732 )  NIHON NOHYAKU CO., LTD., Tokyo (JP)

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

 ( 541 )  MONCUT

 ( 511 )  5    Gombaölő szerek mezőgazdasági használatra.

 ( 111 )  229.612

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01514

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Transintertop Kft., Környe (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  39    Szállítmányozási, fuvarozási és raktározási szolgáltatások, közúti áruszállítás, egyéb szárazföldi

személyszállítás, taxis személyszállítás, költöztetés, áruraktározás, áruszállítási szolgáltatások, áruszállítás

 megszervezése, kézbesítése, árutovábbítás, átrakodási szolgáltatások.
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 ( 111 )  229.613

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01515

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Transintertop Kft., Környe (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára, bisztró (büfé) szolgáltatások, kantinok, büfék, étkezdék,

 vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 111 )  229.615

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01684

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  MOP Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Kristályos képernyővédők mobiltelefonokhoz; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült kristálybevonat

 formájában; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült nanorészecskékből álló bevonat formájában.

 35    Kristályos képernyővédők mobiltelefonokhoz kis-és nagykereskedelme; képernyővédők mobiltelefonokhoz

készült kristálybevonat formájában kis-és nagykereskedelme; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült

 nanorészecskékből álló bevonat formájában kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  229.616

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01685

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  Balázs Sándor, Tiszafüred (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása; túraszervezés és kivitelezés;

 tisza-tavi vízi kirándulás.

 41    Képzési célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; vezetett tanulmányi túrák szervezése;

 vezetett tanulmányi túrák lebnyolítása.

 ( 111 )  229.617

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01688

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai fodrászkészítmények; hajkozmetikai készítmények; hajpakolások; hajhidratáló készítmények;

hajfények; hajfestékek; hajszínezők; hajfesték eltávolító készítmények; hajhullámosító készítmények; hajformázó

szerek; hajdauer készítmények; hidrogén-peroxid a hajon történő használatra; hajlakkok; hajspray; hajzselék;

hajhabok; hajvizek, hajszeszek; hajápoló készítmények hajkondicionálók; fejbőrápoló készítmények (nem

gyógyászati); fejbőrtisztító készítmények, samponok; hajbalzsam; tisztálkodási és szépségápolási készítmények;

arc- és testápoló készítmények bőrápoló készítmények; testmasszázs krémek; kézkrémek; lábápoló krémek;

kozmetikai masszírozókrémek; tusfürdők; habfürdők; szappanok; arcpakolások; sminkkészítmények; arctisztító

folyadékok és zselék; bőrradír maszkok; sminkszerek bőrre; smink alapozók; sminkpúderek; arcpirosítók;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemfesték; szemránckrémek; szempillafestékek;

szemkontúrceruzák; szemöldökceruzák; szemhéjpúderek; szemfesték lemosók; körömápolási cikkek;

körömlakkok; körömdíszítők; körömlakk lemosók; műkörmök; ajakbevonók (nem gyógyászati); ajakfények;

 szájkontúr ceruzák; parfümök; illatszerek; dezodorok; szőrtelenítők; szőrtelenítő krémek.

5    Gyógyhatású kozmetikai készítmények; gyógyhatású kozmetikai krémek, kenőcsök, balzsamok, testápolók;

gyógyhatású samponok; gyógyhatású hajápoló készítmények; gyógyhatású hajregeneráló készítmények;

gyógyhatású hajszerkezet védő, rugalmasság megőrző, hidratáló, kondicionáló adalék hajfestéshez és

hajkozmetikai kezelésekhez; hajnövekedést serkentő gyógyhatású készítmények; gyógyhatású fejbőrápoló

 készítmények.

 35    Kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi,

kiskereskedelmi és online kiskereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai, szépségápolási, fodrászati és hajápolási

 termékekkel kapcsolatos fogyasztói tanácsadás.

 ( 111 )  229.620

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01692

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 ) Comedy Partners, a partnership organized under the law of New York having as partner(s) VIACOM

INTERNATIONAL INC. (a Delaware Corporation) and VIACOM HEARTY HA! HA! LLC (a Delaware

 Limited Liability Company), New York, NY (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HETI DÖRGÉS

 ( 511 )  41    Szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatási szolgáltatások, mozgóképes, videó és színházi

szórakoztatási szolgáltatások; televíziós és rádió programok és filmek, rajzfilmek és hang és videofelvételek

előállítása, elkészítése, bemutatása, terjesztése, közöltetése, hálózatba vétele és bérlete; mozifilmek és televíziós

show műsorok készítése; élő szórakoztató műsorok készítése; vidámparki és tematikus parki játékok; filmek és

TV-show műsorok történeteihez kapcsolódó vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; szórakoztató parkok és

vidámparkok működtetése, igazgatása és vezetése; játéktermi szolgáltatások; játéktermi gépek kölcsönzése,

bérbeadása; magazinok, időszakos kiadványok és könyvek publikálása; elektronikus online publikációk

megjelentetése; versenyek, vendégszereplések, játékok, kvízjátékok, kiállítások és rendezvények, show műsorok,

utazó show műsorok, színpadi rendezvények, színházi előadások, koncertek, élő előadások és interaktív

előadások, események a közönség bevonásával; tehetségkutatók, rádió és televíziós díjátadók szervezése; online

információ szolgáltatások elektronikus játékszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a világhálón vagy mobiltelefonon

keresztül, digitális zenei szolgáltatások (nem letölthető) az internetre vagy mobiltelefonra; elektronikus

szórakoztató játékszolgáltatások számítógépes adatbázisról, az internetről vagy pedig mobiltelefonról közvetítve;

online választási rendszer szolgáltatás az interneten keresztül vagy vezeték nélküli kommunikációs eszközön
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keresztül szórakoztató jelleggel; előre felvett DVD-k, nagyfelbontású digitális lemezek, előre felvett audio

lemezek, és nem lemezes digitális média tároló eszközök készítése és forgalmazása; animált játékfilmek

készítése; online nem letölthető videó klippek és más digitális multimédiás tartalom szolgáltatása, amelyek

audio-, videó- tartalmakat, műalkotásokat, és/vagy szöveget tartalmaznak egyes mozifilmekből, televíziós show

műsorokból vagy azokhoz kapcsolódóan; nem letölthető filmek, televíziós show műsorok és rajzfilmek

szolgáltatása; információ szolgáltatás a televíziós szolgáltatások, mozi hálózatok, játékok és zenei anyagok

szolgáltatása számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs csatornákon keresztül, vagy

mobiltelefonokon keresztül; weboldal szolgáltatás, amely nem letölthető tévéműsorokkal, mozifilmekkel,

rajzfilmekkel és multimédiás szórakoztató tartalmakkal szolgál, azon kívül információt tartalmaz a

tévéműsorokra, mozifilmekre, rajzfilmekre és multimédiás szórakoztató tartalmakra vonatkozóan; szórakoztatás,

 élő előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése formájában.

 ( 111 )  229.621

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01697

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Reticulum-Insurance Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  Megszolgáljuk a bizalmat. Együtt működünk.

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  229.622

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01698

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Reticulum-Insurance Biztosítási Alkusz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  229.624

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 18 03867

 ( 220 )  2018.12.27.

 ( 732 )  Hegedűs Roland, Miskolc (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Ásványvizek gyógyászati használatra; diétás italok gyógyászati használatra.

  32    Alkoholmentes italok; áványvizek; ásványvizek(italok).

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruminták terjesztése;

hirdetési hely kölcsönzése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; marketing; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyagok naprakész állapotba hozása; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;

 reklámszövegek szerkesztése, televíziós reklámozás.

 ( 111 )  229.634

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 18 02826
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 ( 220 )  2018.09.26.

 ( 732 )  Bartha Sándor, Budapest (HU)

 Bartha Balázs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bartha Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

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

 ( 111 )  229.640

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00005

 ( 220 )  2018.12.29.

 ( 732 )  Samu Zsolt, Seiersberg-Pirka (AT)

 ( 541 )  HAZAVEZETÉS

 ( 511 )   45    Spirituális tanácsadás.

 ( 111 )  229.641

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 00852

 ( 220 )  2019.03.18.

 ( 732 )  Biztos Jövőkép Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások; gyógyszerészeti tanácsadás; orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.642

 ( 151 )  2019.11.05.

 ( 210 )  M 19 01014

 ( 220 )  2019.03.26.

 ( 732 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  229.644

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 00636

 ( 220 )  2019.02.28.

 ( 732 )  Kun Róbert, Tápiószecső (HU)
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 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  44    Tetoválás.

 ( 111 )  229.647

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01096

 ( 220 )  2019.04.02.

 ( 732 )  Echo Penisola Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Part FM

 ( 511 )   35    Rádiós reklámozás.

  38    Rádióadás, rádiós kommunikáció.

  41    Rádióműsorok készítése, rádiós szórakoztatás.

 ( 111 )  229.658

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01400

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Otthon Centrum Franchising Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hideghívás Mesterkurzus

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 111 )  229.660

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01390

 ( 220 )  2019.04.26.

 ( 732 )  Rolló Kft., Balotaszállás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Műanyag alapú építőanyagok, csövek; műanyag profilok.

 ( 111 )  229.661

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01393

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Radiátor Invest Kft., Jászboldogháza (HU)

 ( 541 )  LEHEL Viking

 ( 511 )   11    Fűtőberendezések; radiátor.

 ( 111 )  229.662

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01395
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 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Star-Car Garage Autómosó és Autószerelő Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Autójavítás; autószerelési szolgáltatások; járművek tisztítása; gépkocsi polírozás; gépkocsi fényezés;

 autókozmetika; gépkocsik kerámiabevonatolása.

 ( 111 )  229.663

 ( 151 )  2019.11.06.

 ( 210 )  M 19 01392

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Radiátor Invest Kft., Jászboldogháza (HU)

 ( 541 )  LEHEL Panel

 ( 511 )   11    Fűtőberendezések; radiátor.

 ( 111 )  229.665

 ( 151 )  2019.11.07.

 ( 210 )  M 19 00981

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Schwartz Group Ltd, London (GB)

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási

ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és

oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok;

nyomtatványok; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek;

 folyóiratok; újságok; szórólapok; formanyomtatványok, űrlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás); áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; on-line könyvkereskedelem; eladási propaganda mások számára;

marketing; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

 reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 41    Könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching

(tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); tördelési

 szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói tevékenység.

 ( 111 )  229.666

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 19 01328

 ( 220 )  2019.04.23.

 ( 732 )  Bíró Márk, Himod (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal, áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával, áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, árverési

szolgáltatások, célzott marketing, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, hirdetési- és

reklámszolgáltatások, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára,

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése,

közvélemény-kutatás, marketingszolgáltatások, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez, piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása, piackutatás,

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése, reklámterjesztés, reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, üzleti információk nyújtása

 weboldalon keresztül, webindexelés, kereskedelmi vagy reklám célokra.

 ( 111 )  229.667

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 19 00568

 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  MEDIA VIVANTIS ZRT, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  229.668

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 19 01505

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Felelős Gasztrohős Alapítvány, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 kiadványok magazinok formájában.

 16    Közlemények, kiadványok; rendszeresen megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott

kiadványok; oktató jellegű kiadványok; kiadványok, sajtótermékek, gasztronómiával kapcsolatos publikációk;

 környezetvédelmi kiadványok.

 35    Élelmiszerek kis-és nagykereskedelme; ruházati cikkek és kiegészítők kis-és nagykereskedelme; nyomtatott

kiadványok kis-és nagykereskedelme; bögrék kis-és nagykereskedelme; hűtőmágnesek kis-és nagykereskedelme;

 kulacsok kis-és nagykereskedelme.
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 41    Környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; oktatási rendezvények szervezése és

lebonyolítása; oktatási vásárok szervezése és lebonyolítása; tudományos célú vásárok szervezése és lebonyolítása;

online, nem letölthető videók biztosítása; szakmai képzések; környezetvédelmi képzések; környezetvédelmi

 előadások; online környezetvédelmi tájékoztatás.

 42    Környezetvédelmi konzultáció; környezetvédelmi konzultáció vendéglátóipar számára; környezetvédelmi

vizsgálatok; környezetvédelmi konzultáció, környezetvédelmi kockázatértékelés; környezetvédelmi felmérések;

környezetvédelmi konzultációs szolgáltatások; környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel

kapcsolatos kutatás; tanácsadási szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; kutatási szolgáltatások a

környezetvédelem tárgyában; környezetvédelem területén végzett kutatással kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások.

 43    Éttermi szolgáltatások; vendéglátás; környezettudatos vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 44    Táplálkozási tanácsadás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk

 nyújtása.

 ( 111 )  229.669

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 19 01325

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Zombori Viktor, Mezőkövesd (HU)

 Lázár Ferenc, Mezőkövesd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dokumentumfilmek készítése; dokumentumfilmek készítése mozik részére; dokumentumfilmek készítése

közvetítés céljából; játékfilmgyártás; játékfilm stúdió szolgáltatások; filmgyártás; filmgyártási szolgáltatások;

filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; TV-műsorok szerkesztése [vágása]; Tv

műsorok készítése; Tv- és rádióműsor előkészítés és készítés; TV játékok (műsorok) és animációs mozifilmek

 készítésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  229.670

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 19 00572

 ( 220 )  2019.02.22.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Briós; gabonakészítmények; kekszek; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kétszersültek, kekszek;
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 liszttartalmú ételek; sós kekszek; sütemények; zsemlék.

 ( 111 )  229.671

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 19 00734

 ( 220 )  2019.03.06.

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

 ( 541 )  MicroFerment

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  229.672

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 19 01327

 ( 220 )  2019.04.23.

 ( 732 )  Prímaenergia Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Fémek edzése és hegesztésére szolgáló készítmények.

 4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 6    Fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  229.673

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 19 01334

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Evans Martin Harald, Simontornya (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Béla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

  29    Ehető rovarok, nem élő.

 ( 111 )  229.674

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 19 01336

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Pedagógusok Szakszervezete, Budapest (HU)

 ( 541 )  BÉRNYOMÁSMÉRŐ

 ( 511 )   35    Bérszámfejtés, bérkalkulálással kapcsolatos szolgáltatások, internetes bérkalkulátor szolgáltatásai.
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 ( 111 )  229.675

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 18 02529

 ( 220 )  2018.08.30.

 ( 732 )  Exploding Kittens, L.P., California (US)

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

 ( 541 )  ROBBANÓ CICÁK

 ( 511 )  28    Játékok, nevezetesen játék akciófigurák, játékfigurák, plüss játékszerek, és kitömött játékállatok, melyek

 minden esetben képzeletbeli élőlényeket ábrázolnak; pénzbedobós játékgépek; játékkártyák.

 ( 111 )  229.676

 ( 151 )  2019.11.08.

 ( 210 )  M 18 03487

 ( 220 )  2018.11.22.

 ( 732 )  Szederkényi Zsolt, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Urban Dance

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.682

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01957

 ( 220 )  2019.06.19.

 ( 732 )  Paks II. Zrt., Paks (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; ipari szervetlen vegyszerek;

 szervetlen kémiai vegyületek.

 16    Irodai kellékek; irodai papíráruk; irodai és oktatási segédanyagok; írószerek; író és bélyegző eszközök;

 nyomdaipari termékek; nyomtatványok; csomagolóanyagok.

 35    Iratmásolás-sokszorosítás; energiafogyasztás nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli

audit céljából; energiaszektorban működő vállalatok üzletvitelével kapcsolatos segítségnyújtási és konzultációs

szolgáltatások; import-export ügynökségek az energia területén; energiaügyi számlák kiállításával kapcsolatos

szolgáltatások; energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződések közbeszerzése; kereskedelmi információs

ügynökségek; import/export ügynökségi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók levezetése; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; bemutatók

 szervezése üzleti célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra.

 36    Épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan

 bérbeadási ügyintézés; bérbeadási megállapodásokkal kapcsolatos ügyintézés.

 37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek

üzembe helyezése; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás; elektromos vezetékek

felújítása, javítása és karbantartása; elektromos földelési rendszerek karbantartása és javítása; távközlési hálózat

kiépítése; távközlési berendezések és készülékek javítása vagy karbantartása; távközlési berendezések és

készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionálási,

klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések javításával vagy

karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építkezési
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projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével

 kapcsolatban.

 38    Távközlési szolgáltatások; vezetékes távközlési szolgáltatások; vezeték nélküli távközlés biztosítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; száloptikai, vezeték nélküli és kábelhálózatokon keresztül

 biztosított távközlési szolgáltatások.

 39    Áramszolgáltatás; áramellátás; áramelosztás vezetékek útján; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

elosztása; áramellátással kapcsolatos tájékoztatás; hőszolgáltatás [elosztás]; gáztárolás; gázforgalmazás;

gázellátás [elosztás]; olaj és gáz szállítása csővezetékeken keresztül; raktárhely bérbeadása; raktárak bérbeadása;

tárolóhelyek bérbeadása; szállítóeszközök bérbeadása; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási

 szolgáltatások; tárolásra és szállításra alkalmas egységek és konténerek bérbeadása.

 40    Energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; elektromos energia

előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; megújuló energiaforrásokból származó

 villamosenergia-termelés.

 41    Nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; kiadói szolgáltatások;

számítógépes kiadói szolgáltatások; online kiadói szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; bemutatók szervezése képzési

célokra; szakoktatás, szakmai képzés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai előadásokon

kiosztott tananyagok összeállítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási

 tanácsadási szolgáltatások; oktatási konzultációs szolgáltatások.

 42    Természettudományi szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; tudományos

és ipari kutatás; tudományos és technológiai szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; kutatás az energia

területén; energetikai vizsgálat; energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; tanácsadási szolgáltatások az

energiahatékonysággal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiafelhasználással kapcsolatban;

energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; mások energia- és

áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés

és -használat területén; technológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás

területén; tudományos információszolgáltatás; ipari tervezéssel kapcsolatos információnyújtás; adatfeldolgozással

kapcsolatos műszaki tanácsadás; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz

kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;

információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; tudományos információszolgáltatás;

információtechnológiai szaktanácsadás; informatikai konzultációs szolgáltatások; ipari tervezéssel kapcsolatos

 információnyújtás; energiakezelő szoftverek tervezése és fejlesztése; web hosting szolgáltatás.

 ( 111 )  229.683

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01955

 ( 220 )  2019.06.19.

 ( 732 )  Paks II. Zrt., Paks (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; ipari szervetlen vegyszerek;

 szervetlen kémiai vegyületek.

 16    Irodai kellékek; irodai papíráruk; irodai és oktatási segédanyagok; írószerek; író és bélyegző eszközök;

 nyomdaipari termékek; nyomtatványok; csomagolóanyagok.

 35    Iratmásolás-sokszorosítás; energiafogyasztás nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli

audit céljából; energiaszektorban működő vállalatok üzletvitelével kapcsolatos segítségnyújtási és konzultációs

szolgáltatások; import-export ügynökségek az energia területén; energiaügyi számlák kiállításával kapcsolatos

szolgáltatások; energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződések közbeszerzése; kereskedelmi információs

ügynökségek; import/export ügynökségi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók levezetése; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; bemutatók

 szervezése üzleti célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra.

 36    Épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan

 bérbeadási ügyintézés; bérbeadási megállapodásokkal kapcsolatos ügyintézés.

 37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek

üzembe helyezése; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás; elektromos vezetékek

felújítása, javítása és karbantartása; elektromos földelési rendszerek karbantartása és javítása; távközlési hálózat

kiépítése; távközlési berendezések és készülékek javítása vagy karbantartása; távközlési berendezések és

készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionálási,

klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések javításával vagy

karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építkezési

projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével

 kapcsolatban.

 38    Távközlési szolgáltatások; vezetékes távközlési szolgáltatások; vezeték nélküli távközlés biztosítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; száloptikai, vezeték nélküli és kábelhálózatokon keresztül

 biztosított távközlési szolgáltatások.

 39    Áramszolgáltatás; áramellátás; áramelosztás vezetékek útján; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

elosztása; áramellátással kapcsolatos tájékoztatás; hőszolgáltatás [elosztás]; gáztárolás; gázforgalmazás;

gázellátás [elosztás]; olaj és gáz szállítása csővezetékeken keresztül; raktárhely bérbeadása; raktárak bérbeadása;

tárolóhelyek bérbeadása; szállítóeszközök bérbeadása; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási

 szolgáltatások; tárolásra és szállításra alkalmas egységek és konténerek bérbeadása.

 40    Energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; elektromos energia

előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; megújuló energiaforrásokból származó

 villamosenergia-termelés.

 41    Nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; kiadói szolgáltatások;

számítógépes kiadói szolgáltatások; online kiadói szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; bemutatók szervezése képzési

célokra; szakoktatás, szakmai képzés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai előadásokon

kiosztott tananyagok összeállítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási

 tanácsadási szolgáltatások; oktatási konzultációs szolgáltatások.
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 42    Természettudományi szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; tudományos

és ipari kutatás; tudományos és technológiai szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; kutatás az energia

területén; energetikai vizsgálat; energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; tanácsadási szolgáltatások az

energiahatékonysággal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiafelhasználással kapcsolatban;

energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; mások energia- és

áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés

és -használat területén; technológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás

területén; tudományos információszolgáltatás; ipari tervezéssel kapcsolatos információnyújtás; adatfeldolgozással

kapcsolatos műszaki tanácsadás; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz

kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;

információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; tudományos információszolgáltatás;

információtechnológiai szaktanácsadás; informatikai konzultációs szolgáltatások; ipari tervezéssel kapcsolatos

 információnyújtás; energiakezelő szoftverek tervezése és fejlesztése; web hosting szolgáltatás.

 ( 111 )  229.684

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01956

 ( 220 )  2019.06.19.

 ( 732 )  Paks II. Zrt., Paks (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; ipari szervetlen vegyszerek;

 szervetlen kémiai vegyületek.

 16    Irodai kellékek; irodai papíráruk; irodai és oktatási segédanyagok; írószerek; író és bélyegző eszközök;

 nyomdaipari termékek; nyomtatványok; csomagolóanyagok.

 35    Iratmásolás-sokszorosítás; energiafogyasztás nyomon követése és ellenőrzése mások számára számviteli

audit céljából; energiaszektorban működő vállalatok üzletvitelével kapcsolatos segítségnyújtási és konzultációs

szolgáltatások; import-export ügynökségek az energia területén; energiaügyi számlák kiállításával kapcsolatos

szolgáltatások; energiaszolgáltatásra vonatkozó szerződések közbeszerzése; kereskedelmi információs

ügynökségek; import/export ügynökségi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kereskedelmi bemutatók levezetése; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; bemutatók

 szervezése üzleti célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra.

 36    Épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan

 bérbeadási ügyintézés; bérbeadási megállapodásokkal kapcsolatos ügyintézés.

 37    Villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek

üzembe helyezése; elektromos berendezések üzembe helyezésével kapcsolatos tájékoztatás; elektromos vezetékek

felújítása, javítása és karbantartása; elektromos földelési rendszerek karbantartása és javítása; távközlési hálózat

kiépítése; távközlési berendezések és készülékek javítása vagy karbantartása; távközlési berendezések és

készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionálási,
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klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések javításával vagy

karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építkezési

projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével

 kapcsolatban.

 38    Távközlési szolgáltatások; vezetékes távközlési szolgáltatások; vezeték nélküli távközlés biztosítása

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztül; száloptikai, vezeték nélküli és kábelhálózatokon keresztül

 biztosított távközlési szolgáltatások.

 39    Áramszolgáltatás; áramellátás; áramelosztás vezetékek útján; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

elosztása; áramellátással kapcsolatos tájékoztatás; hőszolgáltatás [elosztás]; gáztárolás; gázforgalmazás;

gázellátás [elosztás]; olaj és gáz szállítása csővezetékeken keresztül; raktárhely bérbeadása; raktárak bérbeadása;

tárolóhelyek bérbeadása; szállítóeszközök bérbeadása; szállítással és tárolással kapcsolatos bérbeadási

 szolgáltatások; tárolásra és szállításra alkalmas egységek és konténerek bérbeadása.

 40    Energiatermelés; energiatermelés erőművekben; energiatermelés atomerőművekben; elektromos energia

előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; megújuló energiaforrásokból származó

 villamosenergia-termelés.

 41    Nyomtatványok kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; kiadói szolgáltatások;

számítógépes kiadói szolgáltatások; online kiadói szolgáltatások; konferencia szolgáltatások; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; bemutatók szervezése képzési

célokra; szakoktatás, szakmai képzés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése; szakmai előadásokon

kiosztott tananyagok összeállítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási

 tanácsadási szolgáltatások; oktatási konzultációs szolgáltatások.

 42    Természettudományi szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; kutatási szolgáltatások; tudományos

és ipari kutatás; tudományos és technológiai szolgáltatások; ipari fejlesztési szolgáltatások; kutatás az energia

területén; energetikai vizsgálat; energiaelosztó hálózatok tervezése és fejlesztése; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

energiagazdálkodási és -takarékossági rendszerek fejlesztése; tanácsadási szolgáltatások az

energiahatékonysággal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az energiafelhasználással kapcsolatban;

energiatakarékossági intézkedésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadás biztosítása; mások energia- és

áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés

és -használat területén; technológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás

területén; tudományos információszolgáltatás; ipari tervezéssel kapcsolatos információnyújtás; adatfeldolgozással

kapcsolatos műszaki tanácsadás; adatfeldolgozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; adatfeldolgozáshoz

kapcsolódó mérnöki szaktanácsadás; adatfeldolgozási technológiához kapcsolódó mérnöki szolgáltatások;

információtechnológiai [IT] szolgáltatások; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; informatikával kapcsolatos információs szolgáltatások; tudományos információszolgáltatás;

információtechnológiai szaktanácsadás; informatikai konzultációs szolgáltatások; ipari tervezéssel kapcsolatos

 információnyújtás; energiakezelő szoftverek tervezése és fejlesztése; web hosting szolgáltatás.

 ( 111 )  229.688

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01606

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, New Hampshire (US)

 ( 300 )  88/343,242 2019.03.17. US

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   42    Integrált áramkörök és azok szerkezeti részeinek tervezése.

 ( 111 )  229.689

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01259

 ( 220 )  2019.04.15.

 ( 732 )  Birkás Attila, Salgótarján (HU)

 ( 541 )  HUNLANDIA

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok.

  33    Alkoholos italok.

 ( 111 )  229.690

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01612

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Vécsei András, Csókakő (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 citromlé étkezési használatra; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből].

 ( 111 )  229.691

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01260

 ( 220 )  2019.04.16.

 ( 732 )  Femina Média Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  229.693

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 18 03824

 ( 220 )  2018.12.20.

 ( 732 )  Vasas Katalin, Budapest (HU)

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

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 36    Életjáradéki szerződések kötésével kapcsolatos szolgáltatások; járadékok biztosítása; pénzügyi

 szolgáltatások; pénzügyi tanácsadás.

  45    Jogi információs szolgáltatások; jogi szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások.

 ( 111 )  229.694

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01445

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

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

 ( 541 )  CHEETOS CRUNCHOS

 ( 511 )   30    Kukoricaalapú rágcsálnivalók, snack ételek.

 ( 111 )  229.696

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01262

 ( 220 )  2019.04.16.

 ( 732 )  Femina Média Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  229.697

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01273

 ( 220 )  2019.04.17.

 ( 732 )  EKOPREVENT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KT+Kéregtrágya

 ( 511 ) 1    Mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő, a gyomirtó, a rovarölő és a

parazitaölő szereket; műtrágya; növények növekedését szabályzó készítmények; növények terméshozamát növelő

 készítmények; lombtrágyák.

 ( 111 )  229.698

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01607

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, New Hampshire (US)

 ( 300 )  88/343,229 2019.03.17. US
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   42    Integrált áramkörök és azok szerkezeti részeinek tervezése.

 ( 111 )  229.699

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01608

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, New Hampshire (US)

 ( 300 )  88/258,863 2019.01.11. US

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Integrált áramkörök és azok szerkezeti részei.

  42    Integrált áramkörök és azok szerkezeti részeinek tervezése.

 ( 111 )  229.700

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01609

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Allegro MicroSystems, LLC, Manchester, New Hampshire (US)

 ( 300 )  88/258,627 2019.01.11. US

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Integrált áramkörök és azok szerkezeti részei.

  42    Integrált áramkörök és azok szerkezeti részeinek tervezése.

 ( 111 )  229.702

 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01276

 ( 220 )  2019.04.17.

 ( 732 )  Hofer Kommanditgesellschaft, Sattledt (AT)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

 hálózaton; reklámszövegek írása; árubemutatás; értékesítési bemutató szolgáltatások.

  38    Távközlés.

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

 ( 111 )  229.703
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 ( 151 )  2019.11.13.

 ( 210 )  M 19 01391

 ( 220 )  2019.04.29.

 ( 732 )  Szélesné Pécsinger Enikő, Győr (HU)

 ( 541 )  BORLEMENTE

 ( 511 )   41    Borkóstolás (szórakoztatási szolgáltatások); borkóstoltatással kapcsolatos szórakoztatás.

 ( 111 )  229.705

 ( 151 )  2019.11.14.

 ( 210 )  M 19 01805

 ( 220 )  2019.06.07.

 ( 732 )  Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Médianéző Központ

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

 ( 111 )  229.706

 ( 151 )  2019.11.14.

 ( 210 )  M 19 01806

 ( 220 )  2019.06.07.

 ( 732 )  Nézőpont Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kerényi Géza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nézőpont Intézet

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

 ( 111 )  229.710

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00067

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Elcin Gökhan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Izsó és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; statisztikák összeállítása; üzleti értékelések; üzleti konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.711

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00954

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Bulldog Power Ltd, Greenford, Middlesex (GB)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32    Vitamint tartalmazó italok; energia italok; koffeint tartalmazó energia italok; ízesített szénsavas italok;

szénsavas alkoholmentes italok; gyümölcs ízű szénsavas italok; alkoholmentes, ízesített szénsavas italok;

 alkoholmentes italok; alkoholmentes üdítők; gyümölcs ízű és gyümölcsízesítésű üdítők.

 ( 111 )  229.712

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00784

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pécsi Craft

 ( 511 )   32    Sörök; alkoholmentes italokkal ízesített vagy kevert sörök.

 ( 111 )  229.713

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00946

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Bio Artizán Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  ARTIZÁN Kézműves Pékség és Kávézó

 ( 511 )  30    Pékáru, kenyér, kalács, péksütemények, töltött péksütemények, péksütemények készítésére használt

keverékek, lisztek, lisztkeverékek, sütemények, süteménytészta keverékek, süteményporok, cukrászsütemények,

 torták, kekszek, tészták, müzli, müzliszeletek, kávé, csokoládé, tea.

  35    Pékáruval, cukrásztermékekkel, kávéval kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  43    Vendéglátás, kávézók, látványpékségek.

 ( 111 )  229.714

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00940

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Wágner Tamás, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Gépjármű ablakok beszerelése; gépjármű szerelési és karbantartási szolgáltatások; gépjárművek

szélvédőinek felszerelése; járműablakok cseréje; járműablakok cseréjének megszervezése; járműablakok

karbantartása; járműszélvédők cseréjének megszervezése; járművek szélvédőinek a cseréje; kőfelverődések
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okozta repedések kijavítása a szélvédőn; repedések, sérülések kijavítása a szélvédőn; szélvédők felszerelése,

javítása; üveges munkák, üvegezés; üvegezés felújítása; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése,

 karbantartása és javítása; üvegezési szolgáltatások gépjárművekhez.

 ( 111 )  229.715

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00941

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Lovizer Dániel, Veszprém (HU)

 Lovizer János, Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Függőséget okozó anyagok túlzott használatával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; támogató

oktatóprogramok vezetése függőségben szenvedő betegek részére; életmód tanácsadás (képzés); egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok; online

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

kiadványok multimédiás megjelentetése; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a

szenvedélybetegségek terén; nem letölthető elektronikus kiadványok biztosítása a függőség terén; egészséggel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; függőséget okozó

anyagok túlzott használatával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

 kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; füzetek kiadása.

  43    Panziók; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállásadás.

 44    Függőségek kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások; leszoktató kezelések függőségben szenvedőknek;

alkoholfüggő betegek rehabilitációja; bentlakásos intézmények gyógykezelési szolgáltatásai; bentlakásos

intézmények orvosi tanácsadási szolgáltatásai; egészségügyi központok szolgáltatásai; egyéni fizikai

rehabilitációs programok kidolgozása; mentális rehabilitációs szolgáltatások; rehabilitációs központok

 szolgáltatása.

 ( 111 )  229.716

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00942

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Pospischill Péter, Monor (HU)

 Takács Adrienn, Dunakeszi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesz órák vezetése; fitneszedzéssel kapcsolatos információk

biztosítása honlapokon; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások biztosítása; fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása online portálon
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keresztül; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek

oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; információnyújtás sporttevékenységekhez; oktató jellegű

egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; sport- és fitneszszolgáltatások; sporttevékenységek;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

 személyi edzői szolgáltatások; online információ nyújtás testmozgással és egészségmegőrzéssel kapcsolatosan.

 44    Dietetikus által nyújtott szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; életmód

 tanácsadás (képzés); masszázs szolgáltatások; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.717

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00943

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Konrád Gábor István, Óbarok (HU)

 Noll Dániel, Bicske (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Antioxidáns tabletták, gyógyszerek; antioxidáns táplálékkiegészítő; ásványi élelmiszer-kiegészítők; diétás

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő; étrend-kiegészítők gyógynövényekből; étrend-kiegészítő italok és

italkeverékek; gyógynövénykivonatok gyógyászati célokra; gyógynövény készítmények porított formában;

gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; herbateák [gyógyhatású italok]; kapszulák gyógyászati célokra;

 táplálékkiegészítők és diétás készítmények; vitaminkészítmények; vitamin és ásványi anyag kiegészítők.

 35    Antioxidáns tabletták, gyógyszerek kis- és nagykereskedelme; antioxidáns táplálékkiegészítők kis- és

nagykereskedelme; ásványi élelmiszer-kiegészítők kis- és nagykereskedelme; diétás táplálékkiegészítők kis- és

nagykereskedelme; étrend-kiegészítők kis- és nagykereskedelme; étrend-kiegészítő gyógynövények kis- és

nagykereskedelme; étrend-kiegészítő italok és italkeverékek kis- és nagykereskedelme; gyógynövénykivonatok

kis- és nagykereskedelme; gyógynövény készítmények kis- és nagykereskedelme; gyógyszerek és természetes

gyógykészítmények kis- és nagykereskedelme; herbateák [gyógyhatású italok] kis- és nagykereskedelme;

gyógyászati célú kapszulák kis- és nagykereskedelme; táplálékkiegészítők és diétás készítmények kis- és

nagykereskedelme; vitaminkészítmények kis- és nagykereskedelme; vitamin és ásványi anyag kiegészítők kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  229.718

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00785

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Nagy Réka Zsófia, Szentendre (HU)

 ( 541 )  Map Me Up

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  229.719

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00949

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Office Depot Hungary Kft., Budapest (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 22. szám, 2019.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2791



 ( 541 )  TURÁN

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

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

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  229.720

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 19 00944

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Bunta Loránd, Tarhos (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hamburgerek, húspogácsák; hústermékek hamburgerek formájában; kézműves hamburgerek; nyers

 hamburgerpogácsa.

 43    Elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; éttermi

szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; hamburger éttermi szolgáltatások; mobil

 éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.721

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 00349

 ( 220 )  2019.02.06.

 ( 732 )  Spasic Vladimir, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szánthó Pál, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.722

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 18 03521

 ( 220 )  2018.11.26.

 ( 732 )  Gravity Brewing Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gürtl Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   32    Árpabor (sör); malátacefre; malátasör; söralapú koktélok; sörcefre; sörök.

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.723

 ( 151 )  2019.11.15.

 ( 210 )  M 18 01754

 ( 220 )  2018.06.11.

 ( 732 )  ITALIAMILK Kft., Mezőtúr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Olasz receptúra alapján készült sajtok; olasz receptúra alapján készült sajttermékek; olasz receptúra alapján

készült friss sajt; olasz receptúra alapján készült füstölt sajt; olasz receptúra alapján készült kemény sajt; olasz

receptúra alapján készült feldolgozott sajtok; olasz receptúra alapján készült érlelt sajtfélék; olasz receptúra

alapján készült penésszel érlelt sajt; olasz receptúra alapján készült bivalytejből készült sajt; olasz receptúra

alapján készült puhára érlelt sajt; olasz receptúra alapján készült fűszernövényeket tartalmazó sajtok; olasz

receptúra alapján készült fűszereket tartalmazó sajtok; olasz receptúra alapján készült alacsony zsírtartalmú

sajtok; olasz receptúra alapján készült fehér lágy sajtok; olasz receptúra alapján készült friss (nem érlelt) sajt;

olasz receptúra alapján készült fehér puha sajtok; olasz receptúra alapján készült mozzarella sajt; olasz receptúra

alapján készült ricotta sajt; olasz receptúra alapján készült scarmoza sajt; olasz receptúra alapján készült pizza

mozzarella sajt; olasz receptúra alapján készült caciocavallo sajt; olasz receptúra alapján készült provolone sajt;

olasz receptúra alapján készült formaggio fresco sajt; olasz receptúra alapján készült formagio stagionato sajt;

olasz receptúra alapján készült silano stagionato sajt; olasz receptúra alapján készült burrata sajt; olasz receptúra

alapján készült cannolo con ricotta sajt; olasz receptúra alapján készült tejtermékek; tej; bivalytej; olasz receptúra

alapján készült tejszín; olasz receptúra alapján készült tejsavó; olasz receptúra alapján készült tejföl; olasz

receptúra alapján készült kolbász; olasz receptúra alapján készült kolbásztermékek; olasz receptúra alapján

készült kolbászok, tartósítva; olasz receptúra alapján készült nyers kolbász; olasz receptúra alapján készült füstölt

kolbászok; olasz receptúra alapján készült szalámi; olasz receptúra alapján készült bolognai típusú szalámi; olasz

 receptúra alapján készült mortadella.

  40    Sajtfüstölés; sajtkészítés; húsfüstölés; tejfeldolgozás.

  44    Gazdálkodás (állatok).

 ( 111 )  229.727

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01414

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Tisza Tibor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Sipka Péter, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

 étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők sportolók számára.

 41    Információnyújtás sporttevékenységekhez; közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és
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létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális

tevékenységek; sport és fitnesz; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportolási és kikapcsolódási

szolgáltatások biztosítása; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor

szolgáltatás); sportolókkal kapcsolatos információnyújtás; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok

szervezése; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő

sportesemények lebonyolítása; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások;

formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; labdarúgó sportesemények szervezése; létesítmények

biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények

biztosítása sport klubok részére; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; online hírlevelek biztosítása

sportszórakoztatás területén; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub

szolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények

megszervezése; sportlétesítmények működtetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és

irányítás; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportrendezvények

lebonyolítása; sportszolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek;

sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel

kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sportversenyek és

sportesemények szervezése; sportversenyek rendezése; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; sporttal

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;

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

 44    Tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; információk biztosítása

 étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizikoterápia.

 ( 111 )  229.728

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01221

 ( 220 )  2019.04.11.

 ( 732 )  Párizs Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Párisi Udvar Hotel

 ( 511 )  43    Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.729

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01072

 ( 220 )  2019.03.29.

 ( 732 )  Kulcsár Zita, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  WORKI

 ( 511 )  35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről; adatkutatás számítógép fájlokban mások számára; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési oldalak készítése; konzultáció személyzeti

kérdésekben; közvélemény kutatás; munkaerő-toborzás; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); piaci

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

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek előállítása; reklámozás;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek szerkesztése; reklámügynökségek, hirdető ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás üzletvezetéshez; statisztikák összeállítása; szakmai konzultációk üzleti ügyekben;

szakvéleményadás gazdasági ügyekben; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegfeldolgozás;

üzleti felvilágosítás, tájékoztatás; üzleti információk; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezési
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tanácsadás; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; állásközvetítő irodák; beszerzői

szolgáltatások (áruk illetve szolgáltatások beszerzése) mások számára; konzultáció személyzeti kérdésekben;

 közönségszolgálat; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing; szponzorok felkutatása.

 41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; élő előadások

bemutatása; feliratozás (filmek); filmek gyártása, kivéve a reklámfilmeket; filmstúdiók; gyakorlati képzés

(szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; oktatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetőek; szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; versenyek szervezése (oktatás vagy

szórakoztatás); videofilmezés; videofilmgyártás; zene összeállítása; zenei produkciók; alkotóműhelyek szervezése

 és lebonyolítása; pályaválasztási tanácsadás; videoszalagok vágása.

 ( 111 )  229.730

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01220

 ( 220 )  2019.04.11.

 ( 732 )  Párizs Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Holczer, Jákó & Boross Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Párisi Udvar

 ( 511 )  43    Szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.731

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 18 03450

 ( 220 )  2018.11.20.

 ( 732 )  Adománytaxi Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos és Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Adománytaxi

 ( 511 )  39    Ajándékcsomagolás; árukirakodási szolgáltatások; áruk raktározása; áruszállítás; bútorszállítás;

csomagkézbesítés, csomagszállítás; fuvarozás, áruszállítás; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése;

költöztetés; szállítás; termékek csomagolása; újrafelhasználható áruk gyűjtése [szállítás]; utaskísérés; utazás és

 utasok szállítása.

  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; táboroztatás.

  45    Társasági kísérő szolgáltatások.

 ( 111 )  229.732

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01423

 ( 220 )  2019.05.02.

 ( 732 )  BOIRON, Messimy (FR)

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

 ( 541 )  CALMACARE

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek és gyógyszerészeti készítmények;homeopátiás és fitoterápiás szerek és

 gyógyszerek csecsemők és kisbabák fogzási problémáinak kezelésére; diétás gyógyászati anyagok.

 ( 111 )  229.733

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01426

 ( 220 )  2019.04.29.
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 ( 732 )  Georgi Yasmine Stephanie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Benke és Lutter Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás; időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.734

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01427

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Nyitrai Gábor, Tolmács (HU)

 ( 541 )  MESEVELED

 ( 511 )   16    Könyvek, kiadványok, mesekönyvek.

 ( 111 )  229.735

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01428

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Kulcsár György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  229.736

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01597

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  I-COM Irodaellátás Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  229.737

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01598
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 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  I-COM Irodaellátás Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  ICOMIX

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

 ( 111 )  229.738

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 00665

 ( 220 )  2019.03.02.

 ( 732 )  Primadonna Hungary PR és Rendezvény Management Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Bakelit szerelem

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

 ( 111 )  229.739

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 00667

 ( 220 )  2019.03.02.

 ( 732 )  Primadonna Hungary PR és Rendezvény Management Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 )  Bakelitszerelem

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

 ( 111 )  229.740

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01254

 ( 220 )  2019.04.15.

 ( 732 )  Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Judit, Budapest

 ( 541 )  Magyar Tudományos Akadémia

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

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

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

 ( 111 )  229.741

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01255

 ( 220 )  2019.04.15.

 ( 732 )  Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Judit, Budapest

 ( 541 )  MTA

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

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

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

 ( 111 )  229.742

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 22. szám, 2019.11.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2797



 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01416

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  SK Asztalos-, Építőipari és Kereskedelmi Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ügyvédi Iroda, Hódmezővásárhely

 ( 541 )  Steelland

 ( 511 ) 6    Acéllemezek; acélrudak; borítólemezek fémből [építés]; burkolólapok fémből, épületekhez; előre gyártott

fém platformok; előre gyártott házak fémből; előtetők fémből [épületekhez]; építési fém szegélyek, díszlécek;

építmények acélból; építőelemek fémből; fémburkolatok építményekhez; fém burkolólemezek; fémépítmények;

fém építőanyagok; fém fejgerendák, áthidaló elemek; fémoszlopok [építmények részei]; fémszerelvények

építményekhez; fém tetőhéjazatok; fém vázszerkezetek, keretek építéshez; hordozható, mobil fémszerkezetek;

 vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; fém csarnokok, menedékek [épületszerkezetek].

 ( 111 )  229.743

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01419

 ( 220 )  2019.05.02.

 ( 732 )  Sedacrossker Kft, Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos közlekedésirányító berendezések; közlekedési jelzőlámpa berendezések [jelzőeszközök];

közlekedési, nem fém tájékoztató táblák [világító jelekkel]; közlekedési, nem fém tájékoztató táblák

[mechanikus]; közlekedési tábla-felismerő készülékek és berendezések; közlekedési táblák fémből [világító];

közlekedési táblák fémből [mechanikus]; közlekedési táblák (nem fém -) [mechanikus]; közlekedési táblák (nem

fém -) [világító]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; közlekedési táblák [világító]; közlekedésirányító

berendezések [mechanikus]; közlekedésirányító berendezések [világító]; közlekedésirányító berendezések

[elektromos]; közlekedésirányító berendezések [elektronikus]; mechanikus közlekedési táblák; mechanikus

 közlekedésirányító berendezések.

 39    Forgalommal, közlekedéssel kapcsolatos információs szolgáltatások; közlekedési információs

 szolgáltatások; közlekedési információ; közlekedési információk; úti és közlekedési információk biztosítása.

 ( 111 )  229.744

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01591

 ( 220 )  2019.05.17.

 ( 732 )  Szilárdi János Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth László, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  229.745

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 19 01257

 ( 220 )  2019.04.12.

 ( 732 )  Omega Pharma Hungary Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  HairClinic
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 ( 511 ) 5    Aminosavak humángyógyászati használatra; elixírek (gyógyszerészeti készítmények); gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei (gyógyászati használatra); gyógyhatású hajnövesztő szerek; gyógyteák;

hajkenőcsök gyógyászati használatra; hormonok gyógyászati használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; pirulák gyógyszerészeti használatra; vitaminkészítmények; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; élesztő gyógyszerészeti használatra.

 ( 111 )  229.746

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 18 02636

 ( 220 )  2018.09.10.

 ( 732 )  HD Agency Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HD marketing

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.747

 ( 151 )  2019.11.18.

 ( 210 )  M 18 02637

 ( 220 )  2018.09.10.

 ( 732 )  Star Network MCN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Star Network

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

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

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

 betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  229.748

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 00276

 ( 220 )  2019.01.31.

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

 ( 740 )  dr. Csumpilla Rita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Szigetelők; dielektrikumok (szigetelők); üveggyapot szigetelési célokra; vágányszigetelő anyagok.

 ( 111 )  229.749
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 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 00457

 ( 220 )  2019.02.14.

 ( 732 )  Tacos-Locos Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Tolvai-Sándor Gabriella Adél, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás; bár (szolgáltatások); gyorséttermek;

helyfoglalás panziókban; helyfoglalás szállodákban; hordozható épületek bérlete; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházak; motelek; nyugdíjasotthonok; óvodák; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak

kölcsönzése; szálláshely lefoglalása (időleges); szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások;

 székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; táborhelyek hasznosítása; turistaházak; vendéglátóipar.

 ( 111 )  229.750

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 00540

 ( 220 )  2019.02.20.

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

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

 ( 541 )  SCREENX

 ( 511 )  41    Színházak üzemeltetése; filmszínházi előadások, filmbemutatók, filmszínházi szolgáltatások; filmszínházak;

szórakozási, szórakoztatási információk; mozifilmek forgalmazása; információk és cikkek szolgáltatása a film, a

filmkészítés és a szórakoztatás területén, globális számítógépes hálózaton keresztül; nem letölthető cikkek on-line

elérhetőségének biztosítása a film, a filmkészítés és a szórakoztatás területén; szórakoztató műsorok és előadások,

zenei koncepciók, zenei előadások, operák, televíziós műsorok vagy játékok készítése; filmek feliratozása;

filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; mozifilmek kölcsönzése; sportlétesítmények biztosítása és működtetése;

nem letölthető elektronikus kiadványok, könyvek, időszaki kiadványok, hírlevelek, folyóiratok és magazinok, a

zene, tánc, koncertek, előadások, filmek, szórakoztatás és szórakozás területén; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése; óvodák; játékszolgáltatások kaszinójátékok formájában; szórakoztató létesítmények

biztosítása és működtetése; fényképészet; vidámparkok; színpadi díszletek kölcsönzése; játékfelszerelések

 kölcsönzése.

 ( 111 )  229.751

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 01054

 ( 220 )  2019.03.28.

 ( 732 )  MEDIATOR GROUP Reklámügynökség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levendulaolaj.

5    Kenőcsök gyógyszerészeti használatra; égési sérülések kezelésére szolgáló készítmények;

gyógynövénykivonatok orvosi célokra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; édeskömény

gyógyászati célokra; gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy

gyógyászati használatra; emésztést elősegítő szerek gyógyszerészeti célokra; készítmények napégésre
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 gyógyszerészeti használatra.

  30    Ánizsmag.

 ( 111 )  229.752

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 01929

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  NeoPay Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Bankügyletek lebonyolítása; betéti kártyás fizetések feldolgozása; elektronikus tőkeátutalás; banki és

finanszírozási szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; elektronikus eszközök

segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások; interneten

 keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.753

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 00674

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   30    Barna rizs.

 ( 111 )  229.754

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 00675

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 111 )  229.755
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 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 00676

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   30    Kerekszemű rizs.

 ( 111 )  229.756

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 00677

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   30    Jázmin rizs.

 ( 111 )  229.757

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 00678

 ( 220 )  2019.03.05.

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   30    Kerekszemű rizs.

 ( 111 )  229.758
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 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 01587

 ( 220 )  2019.05.16.

 ( 732 )  Nyolcvanas Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Jakab Zoltán, Szeged

 ( 541 )  Tisza Gyöngye

 ( 511 )  41    Audiovizuális bemutatók; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős

tevékenységek szervezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; egzotikus tánc szolgáltatások; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.759

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 01590

 ( 220 )  2019.05.17.

 ( 732 )  BEE MÉDIA Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  A Kakitündér nem létezik!

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

 ( 111 )  229.760

 ( 151 )  2019.11.19.

 ( 210 )  M 19 01765

 ( 220 )  2019.06.04.

 ( 732 )  Swiss Pharma International AG, Zurich (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DENOFIX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; gyógyászati használathoz adaptált

 diétás élelmiszerek és anyagok; étrendkiegészítők emberi fogyasztásra.

 ( 111 )  229.762

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 00778

 ( 220 )  2019.03.12.

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

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

 ( 541 )  Válaszd a gyengédséget

 ( 511 )  3    Bőr és haj ápolására és tisztítására szolgáló termékek.

 ( 111 )  229.763

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 00709

 ( 220 )  2019.03.06.

 ( 732 )  Petrezselyem József, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PJ PRÁNANADI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása, szórakozási, szórakoztatási információk, szórakoztatási

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

 zenei produkciók, zeneszerzés.

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

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

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

laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások, mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások, orvosi rendelők

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

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

távgyógyászati szolgáltatások, terápiás szolgáltatások, szépségszalonok, szülésznők szolgáltatásai,

 állatgyógyászati szolgáltatások, állatok ápolása, állattenyésztés.

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

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

 szolgáltatások, vallási összejövetelek szervezése, vallási szertartások levezetése.

 ( 111 )  229.764

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01360

 ( 220 )  2019.04.25.

 ( 732 )  AV-LEADER CORP., New Taipei City (TW)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mikrofonok, fejhallgatók, hangszóró kürtök, hangszórók, mikrofonkeverők, videomonitorok, rádióeszközök,

vezeték nélküli átviteli eszköz hanginformációkhoz, fejen viselhető virtuális valóság berendezések, letölthető

számítógépes szoftveralkalmazások, számítógépes hardver, mesterséges intelligenciával rendelkező humanoid

 robot (AI), intelligens szemüveg (adatfeldolgozás), letölthető mobil szoftveralkalmazások.

 ( 111 )  229.765

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01374

 ( 220 )  2019.04.25.

 ( 732 )  Bucoma Travel Kft., Romhány (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Utazásszervezés; utazás közvetítés.

 ( 111 )  229.766
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 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01533

 ( 220 )  2019.05.10.

 ( 732 )  Nr1Media Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  AGATHAFESZT

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, rendezvények, fesztiválok szervezése.

 ( 111 )  229.767

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01539

 ( 220 )  2019.05.11.

 ( 732 )  Screen.Tips ec., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mátyássy Balázs, Sopron

 ( 541 )  TimeBroker

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  229.768

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01543

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Lénárdt Laura, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  229.769

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01555

 ( 220 )  2019.05.14.

 ( 732 )  Petrovics László, Deszk (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; virágküldő szolgálat.

  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; virágkötészet.

 ( 111 )  229.770

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01556

 ( 220 )  2019.05.14.

 ( 732 )  PRO-DUE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  229.771

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01705

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  Pál Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Műsoros adathordozók; műsoros CD-ROM-ok és DVD-k; elektronikus adathordozók; letölthető multimédiás

 fájlok; letölthető elektronikus könyvek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; előadások és különleges rendezvények promóciója; reklámozás és

 értékesítési promóciós szolgáltatások; könyvek kis- és nagykereskedelme.

 41    Mentálhigiénés konferenciák szervezése; mentálhigiénés előadások szervezése; pszichológiai, teológiai

oktatások; workshop-ok, szemináriumok, tréningek rendezése; nevelés; szakmai képzés, vendéglátóipari

szolgáltatások (szórakoztatás), vállalati rendezvények (szórakoztatás); interaktív szórakoztatási szolgáltatások,

szórakoztató szolgáltatások szervezése, szórakoztatási információs szolgáltatások; kulturális szolgáltatások,

kulturális tevékenységek biztosítása, közösségi-, sport és kulturális események szervezése; spirituális, lelki

fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatás; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; könyvkiadás;

önismereti tanfolyamok (oktatás); élő előadások, műsorok szervezése és bemutatása; eredeti felvételek készítése;

 rádió és televíziós műsorok készítése; online, nem letölthető videók biztosítása.

 44    Mentális egészség szolgáltatások; mentális rehabilitációs szolgáltatások; személyiségtesztek (mentális

 egészséggel kapcsolatos szolgáltatások); pszichoterápiás szolgáltatások, pszichoterápiás táborok szervezése.

 ( 111 )  229.772

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01707

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  Pál Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PÁLFERI

 ( 511 ) 9    Műsoros adathordozók; műsoros CD-ROM-ok és DVD-k; elektronikus adathordozók; letölthető multimédiás

 fájlok; letölthető elektronikus könyvek.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; előadások és különleges rendezvények promóciója; reklámozás és

 értékesítési promóciós szolgáltatások; könyvek kis- és nagykereskedelme.

 41    Mentálhigiénés konferenciák szervezése; mentálhigiénés előadások szervezése; pszichológiai, teológiai

oktatások; workshop-ok, szemináriumok, tréningek rendezése; nevelés; szakmai képzés, vendéglátóipari
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szolgáltatások (szórakoztatás), vállalati rendezvények (szórakoztatás); interaktív szórakoztatási szolgáltatások,

szórakoztató szolgáltatások szervezése, szórakoztatási információs szolgáltatások; kulturális szolgáltatások,

kulturális tevékenységek biztosítása, közösségi-, sport és kulturális események szervezése; spirituális, lelki

fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatás; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; könyvkiadás;

önismereti tanfolyamok (oktatás); élő előadások, műsorok szervezése és bemutatása; eredeti felvételek készítése;

 rádió és televíziós műsorok készítése; online, nem letölthető videók biztosítása.

 44    Mentális egészség szolgáltatások; mentális rehabilitációs szolgáltatások; személyiségtesztek (mentális

 egészséggel kapcsolatos szolgáltatások); pszichoterápiás szolgáltatások, pszichoterápiás táborok szervezése.

 ( 111 )  229.773

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01712

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  Monsoon Rain Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.774

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01713

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  MediCell Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  229.775

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01714

 ( 220 )  2019.05.28.

 ( 732 )  MÁV-REC Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

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

 ( 111 )  229.777
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 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01717

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Polyák Mátyás István, Kecskemét (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Programok okostelefonokhoz; szoftverek okostelefonokhoz; applikációs szoftver; mobilapplikációs szoftver;

 mobilalkalmazások okostelefonokhoz.

  42    Szoftvertervezés okostelefonokhoz; szoftverek tervezése és fejlesztése mobilalkalmazások területén.

 ( 111 )  229.778

 ( 151 )  2019.11.20.

 ( 210 )  M 19 01725

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Nail Island Kft., Szigethalom (HU)

 ( 541 )  Nail4U , Nail4you , Nail for you

 ( 511 )  3    Fedőanyagok műkörömépítéshez; műköröm tipek; műköröm tipek [kozmetikumok].

A rovat 152 darab közlést tartalmaz. 
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