
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  228.034

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01249

 ( 220 )  2015.12.15.

 ( 732 )  FCB Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kekszek aperitifként; kekszek, rágcsálnivalók; sós kekszek; omlós kekszek; aprósütemények, kekszek;

malátakekszek; graham kekszek; malátás kekszek; hagymás kekszek; apró vajas kekszek; sóskekszek [ehető]; sós

ostyás kekszek; kekszek [édes vagy sós]; metélt tészta, nudli, galuska; rizssütemény; spagetti; süteménypor;

 tésztafélék [nyers tészta]; ázsiai tészták, tésztafélék; vermicelli, nudli, metélt tészta.

 ( 111 )  228.697

 ( 151 )  2019.08.22.

 ( 210 )  M 17 01084

 ( 220 )  2017.04.03.

 ( 732 )  Altera Corporation, San Jose, California (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HYPERFLEX

 ( 511 ) 9    Félvezetők; integrált áramkörök; programozható logikai integrált áramkörök; mikroprocesszorok;

számítógépes szoftverek félvezetők, mikroprocesszorok, integrált áramkörök és programozható logikai integrált

 áramkörök tervezéséhez és működtetéséhez.

 ( 111 )  229.822

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 01559

 ( 220 )  2019.05.14.

 ( 732 )  Biró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.823

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 01560

 ( 220 )  2019.05.14.
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 ( 732 )  Biró László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Princz Kornél ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.831

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 01735

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Berta József, Szeged (HU)

 ( 541 )  Energopharma

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

 olajok és zsírok.

 ( 111 )  229.832

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 01737

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)

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

 ( 541 )  SOLVO

 ( 511 ) 1    Biológiai és kémiai reagensek transzporter fehérjék tesztelésére; biológiai és kémiai reagensek metabolizáló

 enzimek tesztelésére; biológiai és kémiai reagensek biotechnológiai felhasználásra.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások, tudományos kutatás, farmakológiai, toxikológiai és biotechnológiai

kutatás-fejlesztés, gyógyszermolekulák kutatása, biológiai elemzések, metabolikus gyógyszer-kölcsönhatások

 kutatása, technológiai és biotechnológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  229.838

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 18 02001

 ( 220 )  2018.06.26.

 ( 732 )  Ambrus Márk, Budapest (HU)

 ( 541 )  MyType
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 ( 511 )  9    Cd-k (kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; számítógépes szoftverek.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

  45    Társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  229.839

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 00011

 ( 220 )  2019.01.04.

 ( 732 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  Biztos kezekben!

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, különösen fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók

kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek) és számítógépprogramok (számítógépes

szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti elektronikus kiadványok (elektronikusan

letölthető), készülékek szemüvegek megválasztásához a látóképesség függvényében különösen a számítógépes

 vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikus

szolgáltatások,optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel

 kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.840

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 00172

 ( 220 )  2019.01.22.

 ( 732 )  Ranyák György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  PISZE

 ( 511 )  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; meleg levegővel működő gyógyászati készülékek; pumpák

 gyógyászati használatra; orrüreg tisztítására szolgáló készülékek; orrváladék-eltávolító eszközök.

 ( 111 )  229.841

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01330

 ( 220 )  2019.04.23.

 ( 732 )  Mátyás Pálinkaház Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  Mátyás Pálinkaház

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  229.842

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 00580

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  Gera-Király Anita, Dunaharaszti (HU)

 ( 541 )  ÉN VAGYOK A PILLÁS AKIRŐL MESÉLTEK
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 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

  16    Papír és karton, nyomdaipari termékek, tanítási és oktatási anyagok.

  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási konyhai célokra.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.844

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01316

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Azonnali Média Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  38    Távközlés.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.845

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01315

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Azonnali Média Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  38    Távközlés.

  41    Nevelés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.847

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01834

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Kaszás Péter, Solymár (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  41    Blogírási szolgáltatások; coaching [tréning]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

tanácsadás] területén; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

mentorálás; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel

kapcsolatban; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; személyiségfejlesztési szolgáltatások; személyiségfejlesztő tréning; üzleti mentorálási szolgáltatások;

workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,

 lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások.

 44    Pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tesztek elvégzése; személyiség fejlesztéssel kapcsolatos tanácsadás;

személyiség fejlesztéssel kapcsolatos viselkedésanalízis; személyiségtesztek; személyiségvizsgálatok

 pszichológiai célokból; viselkedéselemzés elvégzése.

 ( 111 )  229.848

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01144

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Dániel Orsolya, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gofri; gofri készítmények gofrik előállításához; csokoládés gofrik; palacsintapor; palacsinták; instant

palacsintapor; tészták és keverékek tésztákhoz; gofripor; kávé; kávé alapú italok; kávéból készült italok;

 buborékos gofri.

 ( 111 )  229.849

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01333

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Nextland Press Limited, Coventry, United Kingdom (GB)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatványok; újságok.

 ( 111 )  229.850

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01135

 ( 220 )  2019.04.03.

 ( 732 )  dr. Frizzi Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  FRIZZI

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  229.853

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01322

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  AMIHÁZ Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  3    Parfümvizek, illatosított vizek, illatszerek.

  14    Ékszerek.

  16    Tollak (irodai cikkek), könyvecskék, könyvek, naptárak, noteszok, naplók, határidőnaplók.

 41    Coaching [tréning], előadóművészek szolgáltatásai, élő előadások bemutatása, motivációs előadások tartása.

 ( 111 )  229.854

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01140

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Vámos Gábor Frigyes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  bEAT AZ ÍZEK RITMUSA

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

 ( 111 )  229.855

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01837

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  JKJ Dent Kft., Arnót (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kézi működtetésű szerszámok járműjavításhoz; gépjárművek fényezett karosszéria elemein keletkezett

 felületi horpadások és egyenetlenségek kárfelmérését lehetővé tevő kézi működtetésű eszköz.

 ( 111 )  229.856

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 00310

 ( 220 )  2019.02.04.

 ( 732 )  Agrobot Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Balázs egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Agrobot

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  229.859

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01669

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Párizs (FR)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 )  OIKOS TEMPTATION

 ( 511 )  29    Tej, tejtermékek és azok helyettesítői; tejpor; zselésített, ízesített és habosított tej; tejalapú desszertek;
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joghurtok; joghurtitalok; túrószerű sajtfajta; főleg tejből vagy tejtermékből készült italok; főleg tejből készült

tejitalok; gyümölcsös tejes italok; erjesztett natúr és ízesített tejtermékek; növényi eredetű tejhelyettesítők;

növényi alapú vagy diófélékből készült tejtermék helyettesítők; főleg tejtermékből készült gyümölcs és zöldség

 italok.

 ( 111 )  229.860

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01853

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Tolnagro Kft, Szekszárd (HU)

  ( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek.

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

 hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 ( 111 )  229.861

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01153

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  229.862

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01302

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.
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 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 )  229.863

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01305

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  229.864

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01849

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Bakonyerdő Zrt., Pápa (HU)

 ( 541 )  BEFAG készparketta, természetesen fából.

 ( 511 )   19    Faparketta; fa padlóburkoló lapok; faburkolatok; fapadló.

 ( 111 )  229.865

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01309

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  229.866

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01151

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Spirit Residence

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

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  229.867

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01138

 ( 220 )  2019.04.05.

 ( 732 )  TényGyár Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Közvélemény-kutatás; piackutatás.

 ( 111 )  229.870

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01311

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  229.873

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01159

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Bátkay Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DRUM GASTRO

 ( 511 )  41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás; élelmiszeripari technológiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

 rendezvények, konferenciák kapcsán catering (étkeztetés) szolgáltatás szervezése, nyújtása.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.877

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01847

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Zelga Universe Korlátolt Felelősségű Társaság, Esztergom (HU)

 ( 740 )  Balogh, Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  14    Hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; karkötők [ékszerek]; jótékonysági karkötők; karkötők,

karperecek; műanyag karkötők ékszerek formájában; láncok [ékszerek]; medálok [ékszerek]; medálok;

 ékszerkellékek.

 ( 111 )  229.878

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01670

 ( 220 )  2019.05.27.

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

  ( 546 )

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

 ( 111 )  229.880

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01304

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  229.881

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01312

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.
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  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  229.882

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01668

 ( 220 )  2019.05.24.

 ( 732 )  Algyő Nagyközség Önkormányzata, Algyő (HU)

 ( 740 )  dr. Borbély Bernadett Angéla, Hódmezővásárhely

  

( 546 )

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

olajok; fehérítő készítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

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

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.883

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01141

 ( 220 )  2019.04.06.

 ( 732 )  Biró András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  229.884

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 02032

 ( 220 )  2019.06.26.

 ( 732 )  W.W.M. '98 Kft., Siófok (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  MALA

 ( 511 )   43    Ideiglenes szállásadás; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  229.885

 ( 151 )  2019.12.05.
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 ( 210 )  M 19 01667

 ( 220 )  2019.05.24.

 ( 732 )  Shaofeng Zhao, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csizmarikné Dr. Czupor Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  229.886

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01142

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  HED-LAND HUNGÁRIA Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 )  HED-LAND ALGA

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

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  229.887

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01301

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  229.888

 ( 151 )  2019.12.05.

 ( 210 )  M 19 01306

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  229.889

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01846

 ( 220 )  2019.06.12.

 ( 732 )  Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Pápa (HU)

 ( 541 )  Mindenünk a természet!

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; fa padlóburkoló lapok; fa parketta; fapadló; frízek [nem fém

 építőelemek]; padlóburkolatok [fából]; parketták.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; díjátadó ünnepségek rendezése

és lebonyolítása; előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú

gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú

vetélkedők, versenyek szervezése; kiállítások megszervezése oktatási célokra; versenyek és díjkiosztók

 rendezése; erdőtelepítési ismeretek oktatása; famegmunkálással kapcsolatos képzés.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes

szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; kempingezési

lehetőség biztosítása; szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállók, turistaszállók;

turistaházak, üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; turistaszállók; turistatáborokkal,

 kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; vendégházak.

 44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások;

erdészeti szolgáltatások; erdei élőhelyek helyreállítása; faiskolai, csemetekertészeti szolgáltatások; fák ültetése a

szénveszteség ellentételezésére; faültetés; faültetés szén-dioxid-kibocsátás ellensúlyozására; újraerdősítési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.897

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00914

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Wagner-Pharma Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 541 )  HEMORID

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.898

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00915

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Wagner-Pharma Kft., Parádsasvár (HU)

 ( 541 )  CHINIDIN
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  229.899

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00918

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Solar Hero Innovációs és Megújuló-energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös Balázs, Budapest

 ( 541 )  ÉLŐHÁZ

 ( 511 ) 4    Elektromos energia; megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram; nem megújuló energiaforrásokból

 nyert elektromos áram.

9    Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; napelemek, szolár

 akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

  11    Napkollektorok [fűtés]; napkollektorok fűtéshez; vákuumcsöves napkollektorok [hőcserélők].

  40    Elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; energiatermelés.

  42    Kutatás az épületépítés területén; mérnöki munkák, szolgáltatások.

 ( 111 )  229.900

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00920

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Solar Hero Innovációs és Megújuló-energia Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vörös Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Elektromos energia; megújuló energiaforrásokból nyert elektromos áram.

9    Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; napelemek, szolár

 akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

  11    Napkollektorok [fűtés]; napkollektorok fűtéshez; vákuumcsöves napkollektorok [hőcserélők].

  40    Elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; energiatermelés.

 42    Kutatás az épületépítés területén; mérnöki munkák, szolgáltatások; technológiai tanácsadási szolgáltatások

az alternatív energiatermelés terén; technológiai szaktanácsadási szolgáltatások az energiatermelés és -használat

 területén.

 ( 111 )  229.901

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00922

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Borduo Kft., Badacsonytomaj (HU)

 ( 541 )  Gasztrohegy

 ( 511 )   43    Éttermek idegenforgalmi célokra; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  229.902

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00923
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 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Takács Csaba, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Dr. Püski László, Budapest

 ( 541 )  TACHINI

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 111 )  229.903

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00924

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Sweet-Halom Kft., Bugyi (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  229.904

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00925

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Tapolczainé Pásztor Petra, Érd (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények; torták; sütemények; desszertek.

  35    Tortákkal kapcsolatos kereskedelmi ügyletek; webshop.

 ( 111 )  229.905

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00934

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Szabóné Bendig Borbála, Pécel (HU)

 Andor Ildikó, Budapest (HU)

 ( 541 )  JERR Koragyermekkori reflexkorrekció

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek

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

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékkölcsönzés;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és
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 lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  229.906

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00935

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Szabóné Bendig Borbála, Pécel (HU)

 Andor Ildikó, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek

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

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; játékkölcsönzés;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és

 lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

  44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  229.907

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 19 00938

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Kádár Imre, Pécs (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Almafák; feldolgozatlan alma; friss alma; nyers alma; ajándékkosár friss gyümölcsökből.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; reklám, marketing, és promóciós anyagok terjesztése;

reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; marketing

 promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  229.908

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00959

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Natur Produkt Zdrovit Sp. z o. o., Warszawa (PL)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  Predomit

 ( 511 )  5    Gyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  229.909

 ( 151 )  2019.12.09.
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 ( 210 )  M 19 00963

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  Inno-Comp Ipari és Kereskedelmi Kft., Tiszaújváros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Műanyagok nyers állapotban, műanyag kompaundok (por, granulátum alakban).

 42    Műszaki szakvélemények készítése, műanyag alapú termékek fejlesztése, fejlesztési tanácsadás, új

 termékekkel kapcsolatos vizsgálat és tanácsadás, termékkutatás, műszaki know-how előállítása és szolgáltatása.

 ( 111 )  229.910

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00967

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Pokorádi István, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Uzsoki Bálint, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy az ellátás vagy

 felhasználás ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések.

 ( 111 )  229.911

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 00969

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Szuhay Gergely, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Művészeti galériák szolgáltatása.

  43    Kávézó; szendvicsező; söröző; vendéglátás.

 ( 111 )  229.912

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01182

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Eurotender Egyesület, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Húsipari termékek; tejtermékek; étolaj; gyümölcs- és zöldségtermékek.

  30    Méz; tészta- és pékáruk; cukrásztermékek; fűszerek és teák.

  32    Alkoholmentes italok/gyümölcslevek.
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 ( 111 )  229.913

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01183

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Akona Pincészet Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AKONA

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű

[bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; körtebor; likőrök; lőre,

 csiger; szeszes italok.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 vendéglátás.

 ( 111 )  229.914

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01519

 ( 220 )  2019.05.08.

 ( 732 )  Kohári Sándor, Sárszentmihály-Sárpentele (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Curryszószok; elkészített élelmiszerek szósz formájában; ételízesítő [fűszer]; ételízesítők (fűszerek);

ételöntetek [szószok]; készítmények mártások előállításához; öntetek élelmiszerekhez; szószok csirkéhez;

szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szószok tésztafélékhez; tartármártás; worcestershire szósz; lapos

kenyér; naan kenyér; töltött kenyerek; töltött tekercsek; kenyértészták; kenyérkeverékek; curry [fűszer]; curry

fűszerek; curry fűszerkeverékek; curry [ízesítő]; curry por; curry por [fűszer]; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok

kivételével; ételízesítők; ételízesítők [nem illóolajok]; ételízesítőként, fűszerként használt sáfrány; étkezési

fűszerek; étkezési kurkuma; étkezési mustárkészítmények; feldolgozott fokhagyma fűszerként való használatra;

fokhagymalé; főzéshez használható füvek/fűszerek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerek marináláshoz; fűszerek

por alakban; fűszerek sütéshez; fűszerekből készült keverékek; fűszeres bedörzsölők; fűszeres készítmények

ételekhez; fűszeres marinádok [pácok]; fűszeres pácok; fűszerként használatos kurkuma porok; fűszerként

használatos kurkuma; fűszerként használt pirospaprika; fűszerkészítmények; fűszerkeverékek; fűszerkeverékek,

fűszerezéshez használt keverékek; fűszerkivonatok; fűszermixek; fűszernövények; fűszernövényeket tartalmazó

marinádok, pácok; fűszerpaprika-őrlemény [gochutgaru]; fűszersók; ízesítők sűrített szószok formájában;

ízesítőkeverékek pörköltekhez; kenyéralapú töltelékkeverékek; kenyeret tartalmazó töltelék keverékek; kurkuma;

kurkuma étkezési használatra; mártások [ehető]; marinádok [fűszeres pácok]; növényi eredetű sűrítők; öntetek,

szószok; pizzafűszerek; por állagú fűszerek; száraz fűszerkeverékek pörköltekhez; száraz ízesítőszerek; szárított

fűszerek; szárított fűszernövények kulináris célokra; szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok; kávé, tea,

kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz,

melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb

 fűszerek; jég [fagyott víz].

 35    Éttermek létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; értékesítési technikákkal és

értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; éttermek működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási

szolgáltatások; franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise
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megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás;

franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise létrehozásával és működtetésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás;

franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchisingra vonatkozó

üzleti tanácsadási szolgáltatások; gyártáshoz kapcsolódó üzleti tanácsadó szolgáltatások; gyártással kapcsolatos

üzletviteli tanácsadás; interneten keresztül nyújtott üzletvezetési szaktanácsadás; menedzsment tanácsadás;

termékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti tanácsadási szolgáltatások; termékgyártással kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai

 munkák.

  40    Élelmiszer-feldolgozás.

 43    Élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítéssel

kapcsolatos információnyújtás; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

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

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

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési,

melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési

szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése;

főzési tanácsadás; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; grilléttermek; kantinok, büfék,

étkezdék; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; sütési technikákkal kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital

szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás (élelmezés); időleges

 szállásadás.

 ( 111 )  229.915

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01524

 ( 220 )  2019.05.09.

 ( 732 )  Normbenz Magyarország Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Havelda Miklós, Budaörs

  

( 546 )

 ( 511 )  4    Kenőanyagok; tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  229.916

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01860

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Kalcsu Balázs 50%, Budapest (HU)

 Kalcsu Marcell 50%, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Nádas Gábor, Budapest

 ( 541 )  TRD OXIGÉNTERÁPIA by KALCSU

 ( 511 )  35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; árubemutatás; kereskedelmi és reklámcélú hirdetések; higiéniai
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készítmények és eszközök kis- és nagykereskedelme; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

 üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

  41    Szakmai képzés.

  44    Szépségszalonok; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  229.917

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01861

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Stylfa Bt., Fót (HU)

 ( 541 )  Wendor

 ( 511 )  20    Kárpitozott bútor; állítható magasságú asztalok; irodai asztalok; számítógépes asztalok; babzsák fotelek;

 fotelek, karosszékek; kanapék; televízió állványok [bútorok]; monitor állvány (bútor).

 35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban;

lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  229.918

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01863

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Horváth Tibor Attiláné, Celldömölk (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények; kontaktlencse tisztító-készítmények, oldatok kontaktlencsékhez, szemvizek,

 szemcseppek, műkönnyek.

9    Optikai eszközök, felszerelések; kontaktlencsék, kontaktlencse tartók, optikai cikkek, optikai készülékek és

eszközök, optikai lencsék, korrekciós lencsék, szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok,

 szemüveg zsinórok.

  44    Optikusok szolgáltatásai, látásvizsgálat szolgáltatás, szemüvegek és kontaktlencsék illesztése.

 ( 111 )  229.919

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01864

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  V48 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  MODIANO OFFICE

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek, épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy

 finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.920

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01867

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Dr. Szakács Krisztina, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenységek, szolgáltatások.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.921

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01868

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Dr. Szakács Krisztina, Leányfalu (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Tudományos szolgáltatások, valamint az idetartozó kutatói tevékenységek, szolgáltatások.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  229.922

 ( 151 )  2019.12.09.

 ( 210 )  M 19 01184

 ( 220 )  2019.04.09.

 ( 732 )  Akona Pincészet Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; aperitifek; borok; brandy, borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű

[bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok; kevert alkoholos italok, nem söralapú; körtebor; likőrök; lőre,

 csiger; szeszes italok.

 43    Bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 vendéglátás.

 ( 111 )  229.927

 ( 151 )  2019.12.10.

 ( 210 )  M 17 00918

 ( 220 )  2017.03.21.

 ( 732 )  Tihanyi Bencés Apátság, Tihany (HU)

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

 ( 541 )  REGE

 ( 511 )  3    Illóolajok, gyógynövény illóolajok, citromfű illóolajok, levendula illóolajok.

5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

 adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrendkiegészítők emberek és állatok számára; gyógyteák.

 30    Kávé, kakaó és kávépótló szerek; rizs; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások;

fűszerek; jég; teák [nem gyógyászati használatra]; tea alapú italok; teahelyettesítőként használt virágok vagy

 levelek.

 32    Sörök; ásványvizek, szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 zöldségitalok és zöldséglevek; szörpök és más készítmények italokhoz.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével), borok; likőrborok; szénsavas borok; pezsgők; szeszes ital
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 készítmények; párlatok; likőrök; koktélok.

 35    Kiskereskedelem az élelmiszerek, alkoholos és alkoholmentes italok, ajándék- és emléktárgyak, kézműves,

 népművészeti és iparművészeti termékek, hungarikumok termékkörben.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális, szórakoztatási célú

 rendezvények szervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; kávéházak; cukrászdák; gyorséttermek, snack bárok;

kantinok, büfék, étkezdék; bár szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; időleges szállásadás; átmeneti szállások

kiadása; foglalás panziókban; szállásfoglalás; hordozható épületek, építmények bérbeadása; panziók; szállodai

szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 ( 111 )  229.930

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 18 02764

 ( 220 )  2018.09.20.

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

 ( 554 )

 

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);

televíziós műsorszórás, közvetítés; üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli

 műsorterjesztés; videó on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching (tréning); dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten (nem letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmstúdiók;

filmszínházi előadások; filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozgókönyvtári szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások

bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

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

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik szervezése (szórakoztatás); rádió- és

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

műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés, kivéve reklámszövegek; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

 szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  229.931

 ( 151 )  2019.12.11.
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 ( 210 )  M 19 01228

 ( 220 )  2019.04.12.

 ( 732 )  Top Star Kft., Eger (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Időleges szállásadás; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávéházak;

önkiszolgáló éttermek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése];

szállásfoglalás; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; terembérlés találkozókhoz

 [tárgyalótermek]; vendéglátás.

 ( 111 )  229.932

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01225

 ( 220 )  2019.04.11.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

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

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

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

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

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

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes
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fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

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

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand

 közvetítések.

 41    Cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.
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 ( 111 )  229.933

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01570

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Fotexnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  HUNGAROTON

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangrögzítő szalagok, lemezjátszók; videokazetták; videoszalagok;

 chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; telefonok; TV-készülékek; zenegépek.

 16    Könyvek, újságok, albumok, zeneművek, kották, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;

daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; hírlevelek; képeslapok, levelezőlapok; naptárak; poszterek; újságok;

 zenélő üdvözlőlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített

 zenékhez és filmekhez.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; internet szolgáltatás; előadások, zenék és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

 41    Nevelés, szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyv- és zeneműkiadás; film- és videofilmgyártás;

hangfelvételek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; know-how átadása; lemezlovas [DJ]

 szolgáltatások; show-műsorok készítése és szervezése; stúdiószolgáltatások; zenei produkciók.

 45    Szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából és védelme; szellemi tulajdon

 adás-vétele; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultációk; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  229.934

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01731

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Precup Nicolae, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magasházy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  229.935

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01736

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Content Factory Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Hajdu és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bíborszem

 ( 511 )  41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok

kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;
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filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem

reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken;

iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok];

játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása;

kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

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

lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás;

mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése;

múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és

televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással

kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések

kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2);

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

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

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

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

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  229.936

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01739

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Yu Liping, Budapest (HU)

 ( 740 )  Küller Andrea, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3137



  

( 546 )

 ( 511 )   30    Baozi; jiaozi.

 ( 111 )  229.937

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01923

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  BENCOLOR Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BENKÓ DIXILAND MÚZEUM

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók és hagyományos bakelit hanglemezek, analóg és digitális rögzítésű mágnesszalagok,

digitális rögzítésű hanghordozók, CD lemezek, digitális és képrögzítésre alkalmas DVD-k, egyéb média

 eszközök; adathordozók álló és mozgókép felvételére.

  15    Hangszerek.

  16    Papír; karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk.

  35    Reklámozás.

 41    Nevelés; szórakoztatás; kulturális rendezvények szervezése; kiállítások rendezése; élő előadások;

hangversenyek; szórakoztató vagy oktatási műsorok szervezése, lebonyolítása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatása.

  43    Vendéglátás, éttermi szolgáltatásokkal.

 ( 111 )  229.938

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 00109

 ( 220 )  2019.01.15.

 ( 732 )  BORPALOTA Borászati és Borforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hauck Arvid, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Mustok, szőlőmust, gyümölcslevek.

  33    Borok; habzóborok.

 43    Bár szolgáltatások, éttermi szolgáltatások, gyorséttermek, snack bárok, szállodai szolgáltatások,

 vendéglátás.

 ( 111 )  229.939

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 00415

 ( 220 )  2019.02.11.

 ( 732 )  Tisza Attila, Budapest (HU)

 ( 541 )  Stádium díj
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 ( 511 )  41    Brosúrák kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus publikációk biztosítása; évkönyvek

kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; ismertetők kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és

társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kiadványok megjelentetése; nyomtatványok

kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; online

kiadványok megjelentetése; szórólapok megjelentetése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; bálok szervezése és lebonyolítása;

diákok rekreációs, szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; dokumentumfilmek

készítése; e-sport tevékenység; e-sporttevékenységek megszervezése; élőzenés koncertek; élő zenei műsorok;

fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése; filmek bemutatása; gálák, díszünnepélyek

rendezése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; interaktív szórakoztatás; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; közönség bevonását célzó játékok szervezése; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú

ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása;

kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák

szervezése; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

lovasbemutatók; múzeumi szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási

tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása;

partiszervezés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és televízióprogram készítése; rádiós és televíziós

szórakoztató szolgáltatások; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; szabadidős,

rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; színdarabok

készítése; színdarabok rendezése vagy bemutatása; szórakoztatás; szórakozási lehetőségek biztosítása;

szórakoztatás bokszmeccsek formájában; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; szórakoztatás

telefon útján; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára;

táncbemutatók szervezése; táncos események szervezése; táncos rendezvények szervezése; vetélkedők, versenyek

 szervezése; vízi szabadidős szolgáltatások; zenés műsorok rendezése.

 ( 111 )  229.940

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01074

 ( 220 )  2019.03.28.

 ( 732 )  Tárnyik Pál, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott díjak [nyomtatványok], oklevelek.

  41    Díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  229.941

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01417

 ( 220 )  2019.05.01.

 ( 732 )  Román Balázs Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Hegedűs Veronika, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok

szervezése; konzultáció személyzeti kérdésekben; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; piaci tanulmányok; rádiós reklámozás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Bálok szervezése és lebonyolítása; coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés); konferenciák,

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

tartása; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízióműsorok készítése;

rádiós szórakoztatás; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szimpóziumok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videoszerkesztési szolgáltatások

 eseményekhez.

 ( 111 )  229.942

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01586

 ( 220 )  2019.05.16.

 ( 732 )  ODP Vital Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  DR HERZ

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  229.943

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01596

 ( 220 )  2019.05.17.

 ( 732 )  TOMCARNIVAL Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Havas Péter Miklós, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;
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 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

 ( 111 )  229.944

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01756

 ( 220 )  2019.06.03.

 ( 732 )  Lukovics György, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lukovics

 ( 511 )  35    Emberek esetében alkalmazott higiéniás berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

emberek esetében alkalmazott higiéniás berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; emberek

esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; emberek

esetében alkalmazott szépségápoló berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; hajápoló

termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatás kozmetikumokat

tartalmazó dobozok előfizetői alapon történő eladásával kapcsolatban; kozmetikai cikkek csomagküldési

kiskereskedelme; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; piperecikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Szépségápolási, kozmetikai oktatás; oktatás és tanítás; akadémiák [oktatás]; coaching [tréning];

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; gyakorlati képzések [szemléltetés]; iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatás biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  229.945

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 16 03989

 ( 220 )  2016.12.20.

 ( 732 )  Konsilo Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Solti Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KONYHAKIÁLLÍTÁS

 ( 511 )  35    Árusító standok bérbeadása; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy

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

reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; szponzorok felkutatása;

 termékminták, áruminták terjesztése.

 ( 111 )  229.946

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01928

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  MEDIWEL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   28    Fitnesz gépek, testedző berendezések.

 35    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    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitneszórák vezetése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; oktatás biztosítása; stúdiószolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyi edző szolgáltatások

 [fitnesz edzés].

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

 szépségszalonok.

 ( 111 )  229.947

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 18 03309

 ( 220 )  2018.11.08.

 ( 732 )  NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Magyarországról származó olajok.

 ( 111 )  229.948

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01934

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  Bognár László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása.

 ( 111 )  229.949

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 18 03725

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport és Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ügyvédi Iroda, Székesfehévár

  ( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok) prospektusok.

 ( 111 )  229.950
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 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 18 03726

 ( 220 )  2018.12.14.

 ( 732 )  Maraton Lapcsoport és Multivízió Kiadói Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szilágyi Ügyvédi Iroda, Székesfehévár

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; folyóiratok, magazinok, revük (időszaki lapok) prospektusok.

 ( 111 )  229.951

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01083

 ( 220 )  2019.04.01.

 ( 732 )  Leonian Singapore Pte. Ltd., Singapore (SG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüvegek síeléshez; sífelszerelés sérülések elleni védelemhez; fejfedők, védő sisakok; sísisakok; sí

 szemüvegek; biztonsági szemüveg a szem védelme érdekében; sport szemüveg [szemüvegek].

 25    Ruházat; sportruházat; síruha (nem sérülés elleni védelemre); ruházat snowboardozáshoz; sportcipő;

síbakancs; snowboard csizma; zoknitartók; zokni csúszásgátló; tartó pántok; övek; sícipők; vízálló ruhák

szörfözésre és vízisíeléshez; vízálló ruhák szörfözéshez; sportcipők; sport zoknik és harisnyák; kesztyűk

[ruházat]; sí balaklava (arcmaszkos sálsapka); sísapkák; sídzsekik; sí nadrág; sí öltözetek; sí nadrágok; síruhák;

 sícipők; téli kesztyűk; téli csizma; snowboard kabátok; sport kabátok; széldzsekik.

 28    Sportfelszerelések és sportcikkek; sportcikkekhez kialakított tokok; sportcikkekhez kialakított táskák;

fitnesz felszerelések; snowboardok; snowboard felszerelések; snowboard tartók és táskák; szörfdeszkák;

szörffelszerelések; szörfdeszka tartók és tokok; gördeszkák; csuklóvédők a sérülések megelőzésére sportolás

közben; szörfdeszka és body-boardokhoz való biztonsági kötelek; kesztyűk kifejezetten sportoláskor való

használatra; felszerelések szabadtéri sporttevékenységekhez; sífelszerelések; sí táskák; síléc tároló és hordó

tokok; sí deszkák; formázott síléc tartó tokok sílécek szállításához snowboardokhoz; formára alakított tokok

 sílécekhez és síbotokhoz, síbotok és sílécek.

 ( 111 )  229.952

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01248

 ( 220 )  2019.04.15.

 ( 732 )  NATURA-PRO Kereskedelmi, Szolgáltató és Fejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Zsófia Anna, Budapest

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  229.953

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01759

 ( 220 )  2019.06.03.
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 ( 732 )  Advance Magazine Publishers Inc., New York, New York (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GLAMOUR STILETTO RUN

 ( 511 )   35    Reklám- és promóciós tevékenységek szórakoztató és sporteseményekkel kapcsolatban.

  43    Étel- és italellátási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.954

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01761

 ( 220 )  2019.05.31.

 ( 732 )  Schellenberger Roland, Budapest (HU)

 Mudra Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és titnesz], fitnesz órák vezetése, sportlétesítmények üzemeltetése

(1), sportlétesítmények üzemeltetése (2) szabadidős létesítmények üzemeltetése, személyi edző szolgáltatások

 [fitnesz edzés].

  43    Vendéglátás.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, masszázs, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások.

 ( 111 )  229.955

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01766

 ( 220 )  2019.06.04.

 ( 732 )  Határbástya Plusz Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Máté, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Étel- és italkezelés.

  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  229.956

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01767

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  dr. Oláh Gergely, Nagykovácsi (HU)

 dr. Heinrich Kevin, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynöki tevékenység; közönségszolgálati (PR) szolgáltatások; kommunikáció; médiareklám;

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése; promóciós és reklámozási szolgáltatások; közönségszolgálati

 [PR] konzultáció.

 41    Partiszervezés; klubszolgáltatások; szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; film-, video-, televízióműsor-gyártás; fényképészet; kulturális

 események lebonyolítása.

 ( 111 )  229.957

 ( 151 )  2019.12.11.

 ( 210 )  M 19 01768

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Mizsér Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

 megbízásából.

  41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); know-how átadása (képzés); mentorálás; szakmai átképzés.

 ( 111 )  229.958

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01924

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  BENCOLOR Kft., Budakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mágneses adathordozók és hagyományos bakelit hanglemezek, analóg és digitális rögzítésű mágnesszalagok,

digitális rögzítésű hanghordozók, CD lemezek, digitális és képrögzítésre alkalmas DVD-k, egyéb média

 eszközök; adathordozók álló és mozgókép felvételére.

  15    Hangszerek.

  16    Papír; karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk.

  35    Reklámozás.

 41    Nevelés; szórakoztatás; kulturális rendezvények szervezése; kiállítások rendezése; élő előadások;

hangversenyek; szórakoztató vagy oktatási műsorok szervezése, lebonyolítása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatása.

 ( 111 )  229.959

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01925

 ( 220 )  2019.06.18.

 ( 732 )  HENKEL AG & CO. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Mosodai fehérítő szerek; tisztítószerek mosodai használatra; öblítő szerek ruhákhoz és étkészletekhez; öblítő

szerek edényekhez; folteltávolító- folttisztító készítmények; tisztító és polírozó szerek, súrolószerek és dörzsölő

szerek; fehérítőszerek háztartási használatra; tisztítószerek háztartási használatra; folteltávolító-szerek; nem

gyógyhatású szappanok háztartási használatra; illatszerkészítmények, esszenciális olajok; esszenciális olajok

háztartási használatra; illatosított permetek ruhákhoz, ruhaillatosító spray-k; pomanderek (aromatikus anyagok)

mosodai használatra, illóolajok mosodai használatra, illatosított zsákok, tasakok mosodai használatra,

ruhaillatosító zsákok, tasakok, parfümkészítmények mosodai használatra, mosodai kékítő; mosodai színfogó

készítmények; színeltávolító anyagok mosodai használatra; zsíroldó anyagok mosodai használatra; folteltávolító

szerek mosodai használat céljára; mosó folyadékok, mosodai folyadékok; mosodai fényezőszerek; simítószerek

[keményítők] mosodai használatra, keményítő glazúr, máz, mosáshoz; kézimosószerek; ragasztóanyag eltávolítók

mosodai használatra; bőrfehérítő készítmények; mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; szappanpor; olajok

tisztítási célra mosodai használatra; illatosított szappanok mosodai használatra; mosó-tartósítószerek;

kárpittisztítók; vegytisztító anyagok mosodai használatra; tisztítózselék mosáshoz; tisztítófolyadékok mosáshoz;

mosóhabok mosodai használatra; rozsdafolt eltávolító anyagok mosodai használatra; permetes tisztítószerek textil

tisztításhoz; mosodai öblítőszerek; keményítők mosodai használatra; szintetikus mosószerek ruhák tisztításához

mosóhatást fokozó szerek; gyantaeltávolító anyagok mosodai célra; mosodai áztatószerek; textillágyító szerek

mosáshoz; mosószer tartalmú mosólabdák; mosodai készítmények; folyékony mosószerek; mosószappan;

mosóadalékok mosáshoz; mosáshoz használt, nem szőtt, perforált, kezelt szintetikus cellulózlapok; lerakodást

megelőző és vízkő szerek csövekhez és berendezésekhez, nevezetesen háztartási célú vízkőoldószerek;

 szobaillatosító készítmények.

5    Fertőtlenítő szerek; légfrissítő és légfertőtlenítő szerek kivéve emberekre és állatokra; légfrissítők és

légfrissítő permetezők; rovarirtószerek, inszekticidek; rovarriasztók; rovarokat vonzó anyagok, ragasztók és/vagy

ragasztócsíkok a rovarok befogására; a rovarok párosodásának megszakítására vagy gátlására szolgáló szerek;

féregirtó szerek; gombaölőszerek, fungicidek, gyomirtó szerek, herbicidek; parazitaölő szerek és anti-parazita

készítmények; szőnyegszagtalanítók; szőnyeg frissítők és szagelszívók; háztartási szagtalanító; szag-semlegesítő

készítmények szőnyegre, kárpitra, szövetekre és levegőben való használatra; légfrissítő utántöltők; szobai

 dezodorok, szobai légfrissítők.

 21    Szivacsok, kefék, ecsetek (festőecsetek kivételével), tisztító kendők, takarításra és tisztításra használt

cikkek; kézi működtetésű takarító cikkek; egészségügyi tisztítószerek, fertőtlenítőszerek és légfrissítők adagolója;

mosáshoz használt kezelt szintetikus cellulóztisztító kendők; rovarok vonzására és elpusztítására használt

elektromos és/vagy elektronikus készülékek, eszközök; az összes fent említett cikkhez és termékhez tartozó

kiegészítők és alkatrészek, szerelvények; rovarok és kártevők csapdázására, riasztására vagy befogására és/vagy

elpusztítására szolgáló eszközök; kártevők és rovarcsapdák, befogók, csótánycsapdák vagy befogók; papírból,

 műanyagból vagy fémből készült poharak, flakonok vagy edények rovarok befogására.

 ( 111 )  229.962

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01815

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  Wang Qianke, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 )  7G'S CORE
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 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat];

bokacsizmák (1); bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék

[ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; felsőruházat; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

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

bakancsok; csizmák; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;

horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok, dzsekik; kerékpáros ruházat;

készruhák; kesztyűk; kezeslábasok [felsőruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok, cicanadrágok;

magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; műbőr ruházat; nyakkendők; overálok; munkaruhák; öltönyök;

övek; pizsamák; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;

sálak; sapkák; sportcipők (1); sportcipők (2); strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;

 szövetkabátok, felöltők; tornacipők; tornaruházat; trikók; zoknik.

 ( 111 )  229.964

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 18 02973

 ( 220 )  2018.10.12.

 ( 732 )  Pharmapaletta Kft., Encs (HU)

 ( 541 )  Sabal Max

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  229.965

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 00876

 ( 220 )  2019.03.19.

 ( 732 )  Canelones Humán Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Boutique Residence Budapest

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; foglalás panziókban; kávéházak; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások

ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák,

 panziók]; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás.

 ( 111 )  229.967

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01224

 ( 220 )  2019.04.11.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Love Island - Találd meg a szerelmed!

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];
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kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

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

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

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

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

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

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

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

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand

 közvetítések.

 41    Cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok;

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek

szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése;

hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások

[szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3148



lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által

nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  229.968

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01226

 ( 220 )  2019.04.11.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  GONDA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

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

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

kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és

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

[üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

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

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs
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médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

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

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

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

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes

hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel; rádióadás;

rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák

biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások (beszélgetésterelés és

összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2);

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás,

közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand

 közvetítések.

 41    Audioberendezések kölcsönzése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási

célokból; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online

publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok

készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása;

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

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ]

szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés; mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális

videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján;

nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások
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eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  229.969

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01233

 ( 220 )  2019.04.12.

 ( 732 )  Alcon Inc., Fribourg (CH)

 ( 300 )  076850 2019.02.04. JM

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

 ( 541 )  See Brilliantly

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

diétás élelmiszerek és gyógyászati vagy állatgyógyászati felhasználásra alkalmas anyagok, élelmiszerek

csecsemők számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ragtapaszok, kötszerek; fogtömítő anyagok,

 fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; féregirtó szerek és készítmények; gombaölő és gyomirtó szerek.

9    Tudományos, kutató, navigációs, földmérő, fényképészeti, filmgyártó, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő,

jelző, érzékelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő valamint oktató készülékek és műszerek; készülékek és műszerek a

villamos energia elosztásának vagy felhasználásának továbbítására, kapcsolására, átalakítására, tárolására,

szabályozására vagy ellenőrzésére; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, reprodukálására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és műszerek; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és adathordozó; szerkezeti elemek érmével működő készülékekhez; pénztárgépek,

számológépek; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok számára,

 orrcsipeszek búvárok és úszók számára, búvár kesztyűk, légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; tűzoltókészülék.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi, valamint állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai árucikkek; varratanyagok; terápiás eszközök és segédeszközök a mozgásukban korlátozottak

számára; masszázs készülék; készülékek, eszközök és árucikkek a csecsemők gondozásához; szexuális aktivitást

 segítő készülékek, eszközök és árucikkek.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai funkciók.

  37    Építészet; javítás [felújítás]; üzembehelyezési szolgáltatások.

  41    Oktatás; szakmai képzés biztosítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.970

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01243

 ( 220 )  2019.04.12.

 ( 732 )  Forum Irodaház Korlátolt Felelősségű Társaság, Eger (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Forum Irodaház

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 37    Építkezés; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; bútorok

karbantartása; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; épületek [belső]

tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; felvonók felszerelése és javítása; elektromos

berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; gépek üzembe helyezése,

 karbantartása és javítása.

 ( 111 )  229.971

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01530
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 ( 220 )  2019.05.10.

 ( 732 )  Dr. Yaro A. Cletus, Budapest (HU)

 ( 541 )  mycopet

 ( 511 )  5    Állatgyógyászati készítmény.

 ( 111 )  229.972

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01534

 ( 220 )  2019.05.10.

 ( 732 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  ESSENCE HOTEL

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.973

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01535

 ( 220 )  2019.05.10.

 ( 732 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  SENSOTEL

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  229.974

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01540

 ( 220 )  2019.05.12.

 ( 732 )  Magyar Anasztázia, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Pedikűr szolgáltatások; lábápolás; lábápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.976

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01429

 ( 220 )  2019.04.30.

 ( 732 )  Kulcsár György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth és Medgyesi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  229.977

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01568

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Fotexnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangrögzítő szalagok, lemezjátszók; videokazetták; videoszalagok;

 chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; telefonok; TV-készülékek; zenegépek.

 16    Könyvek, újságok, albumok, zeneművek, kották, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;

daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; hírlevelek; képeslapok, levelezőlapok; naptárak; poszterek; újságok;

 zenélő üdvözlőlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített

 zenékhez és filmekhez.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; internet szolgáltatás; előadások, zenék és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

 41    Nevelés, szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyv- és zeneműkiadás; film- és videofilmgyártás;

hangfelvételek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; know-how átadása; lemezlovas [DJ]

 szolgáltatások; show-műsorok készítése és szervezése; stúdiószolgáltatások; zenei produkciók.

 45    Szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából és védelme; szellemi tulajdon

 adás-vétele; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultációk; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  229.978

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01569

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Fotexnet Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM (kompakt) lemezek; hangrögzítő szalagok, lemezjátszók; videokazetták; videoszalagok;

 chipkártyák [integrált áramkörös kártyák]; telefonok; TV-készülékek; zenegépek.

 16    Könyvek, újságok, albumok, zeneművek, kották, csomagolóanyagok papírból vagy kartonból;

daloskönyvek; fényképek; folyóiratok; hírlevelek; képeslapok, levelezőlapok; naptárak; poszterek; újságok;

 zenélő üdvözlőlapok.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; reklámozás és marketing tevékenységek; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített

 zenékhez és filmekhez.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail; internet szolgáltatás; előadások, zenék és képek továbbítása számítógépek

 segítségével.

 41    Nevelés, szórakoztatás; hangstúdiók szolgáltatásai; könyv- és zeneműkiadás; film- és videofilmgyártás;

hangfelvételek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; know-how átadása; lemezlovas [DJ]

 szolgáltatások; show-műsorok készítése és szervezése; stúdiószolgáltatások; zenei produkciók.

 45    Szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából és védelme; szellemi tulajdon

 adás-vétele; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultációk; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  229.979
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 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01699

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Harai Tamás Zsolt, Fót (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  
( 546 )

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

 36    Ingatlanügyletek, épületek ingatlankezelőinek szolgáltatásai, azaz bérbeadási, értékbecslési vagy

 finanszírozási szolgáltatások.

 ( 111 )  229.980

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01700

 ( 220 )  2019.05.27.

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

  

( 546 )

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

 ( 111 )  229.981

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01702

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Koliken Kft., Kiskunhalas (HU)

 ( 541 )  Ralson

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  229.982

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01704

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Dark Tactical Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  HunCam

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  229.983

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01708

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  30    Gabona alapú snack ételek; rizs alapú snack ételek; sütemények; édes sütemények; sós sütemények;

 gyümölcsös sütemények; töltött sütemények; ízesített sütemények; lisztből készült tészták.

 ( 111 )  229.984

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01710

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabona alapú snack ételek; rizs alapú snack ételek; sütemények; édes sütemények; sós sütemények;

 gyümölcsös sütemények; töltött sütemények; ízesített sütemények; lisztből készült tészták.

 ( 111 )  229.985

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01748

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  229.986

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01869

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Róth Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; elektromos járművek, rollerek.

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

 ( 111 )  229.987

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01871

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  MIRBESZ Kereskedelmi Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés), étkezdék, éttermek, gyorséttermek, kantinok, büfék, étkezdék, vendéglátóipar.
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 ( 111 )  229.988

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01874

 ( 220 )  2019.06.13.

 ( 732 )  Gulyás Dóra Kinga, Kosice, Kosice-Stare Mesto (SK)

 ( 740 )  Farkas és Nagy Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  229.989

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01875

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Méhn Tünde Esthetic Line Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajak alapozók; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású-);

ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakkozmetikumok;

ajakkrémek; ajakrúzs; ajakrúzsok; ajakvédők [kozmetikai]; ajakvédők (nem gyógyhatású-); kozmetikai

 ajakbevonók; napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények.

 ( 111 )  229.990

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01881

 ( 220 )  2019.06.14.

 ( 732 )  Porkoláb Gyöngyike, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  229.991

 ( 151 )  2019.12.12.

 ( 210 )  M 19 01566

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Anda Kft., Barcs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  A FALAK ESŐKABÁTJA

 ( 511 )  2    Festékek; bevonóanyagok; falfestékek; festékek és lemosóanyagok; szilikon homlokzati festékek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; építőipari és festékipari termékek reklámozása és marketing

 tevékenységek; építőipari és festékipari termékek bemutatásának és kiállításának szervezése és lebonyolítása.

 37    Építkezések; építőipari szakipari kivitelezések és javítások; épületek homlokzatának tisztítása és bevonása;

 épületek védelme.

 ( 111 )  229.993

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01447
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 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Budapesti Értéktőzsde Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ruttkai András Richárd, Budapest

 ( 541 )  XBond

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

 bútorok kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

 36    Adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; elektronikus tőzsdei szolgáltatások; határidős ügyletek

kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; opciós kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások;

tőzsdei árakkal kapcsolatos információnyújtás; kereskedelmi piacok szervezése pénzügyi szolgáltatások számára;

kereskedelmi piacok szervezése származékos eszközök számára; tőzsdékkel kapcsolatos információk és adatok

biztosítása; tőzsdék szervezése részvények és egyéb pénzügyi értékek kereskedelméhez; tőzsdék részvényekkel és

más értékpapírokkal való kereskedés lebonyolítására; tőzsdei ügynököléssel kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei szolgáltatások; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; pénzügyi értékpapírok; pénzügyi

értéktőzsde; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk tőzsdei árfolyamok formájában; pénzügyi

információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; pénzügyi információs szolgáltatások; derivatívákkal

való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír kereskedelem; értékpapír kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír

tanácsadási szolgáltatások; értékpapír-kereskedelmi műveletek automatizált végrehajtása; értékpapírok

átruházásának rögzítése; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás, információs szolgáltatás;

értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal kapcsolatos

információs szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos

számítógépesített információnyújtás; értéktőzsdei információs szolgáltatások; piaci árfolyamokkal kapcsolatos

 árkalkulációs információnyújtás; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  229.994

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00799

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  Openjobs Kft., Győr (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések elhelyezése; interneten

keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; online weblapok népszerűsítése, reklámozása

és marketingje; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési- és reklám szolgáltatások;

hirdetési rovatok készítése; internetes reklámozási szolgáltatások; marketing szolgáltatások; munkaerő

toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámozás bannerekkel; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; célzott marketing;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási

szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások; üzleti információk nyújtása weboldalon

keresztül; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; állásbörzék szervezése és lebonyolítása;

álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzással

 kapcsolatos információnyújtás; munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása.

 38    Információ közvetítéséhez kapcsolódó számítógépes kommunikáció; információk és adatok számítógépes

hálózatok és internet révén történő átvitele és terjesztése; online üzenetküldési szolgáltatások; számítógép

segítségével biztosított elektronikus kommunikációs szolgáltatás; üzenet elektronikus továbbítása; üzenetek

küldése weboldalon keresztül; videokonferencia szolgáltatások; hangos chatszolgáltatás nyújtása; online

kommunikációs szolgáltatások; videoüzenet szolgáltatások; adattovábbítás elektronikus levélben; audio- és

videotartalom számítógépes hálózatokon keresztül történő továbbítása; digitális fájlok továbbítása; digitális

 információ átvitele; elektronikus üzenet közvetítő szolgáltatások; elektronikus üzenet továbbítás.
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 ( 111 )  229.995

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01601

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Spartan Race, Inc., Boston, Massachusetts (US)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  28    Sportcikkek, berendezések, felszerelések, gépek és eszközök súlyemeléshez, erősítéshez, atlétikai

használatra, fizikai erőnlét eléréséhez, testmozgáshoz, fizikai erőnlét növeléséhez, testépítéshez és testedzéshez,

nevezetesen: súlyemelő rudak; súlyzók; súlyok edzéshez; kézisúlyzók; súlytárcsák; súlyemelő rudakhoz használt

és azokkal együtt árusított rögzítőgyűrűk és szorítóbilincsek; kréta súlyemeléshez; súlyemeléshez alkalmazott

krétához használt kréta tálka és állvány; tároló állványok sportfelszerelésekhez; ugrókötelek; súlyemelő övek;

szivacshengerek; neoprén homokzsákok fitnesz gyakorlatokhoz; csuklóvédők súlyemeléshez; térdvédők

súlyemeléshez; könyökvédők súlyemeléshez; sípcsont- és vádlivédők súlyemeléshez; mászókötelek; edzőkötelek;

fitnesz kötelek; húzódzkodó keretek; futópadok; kettlebell súlyok; medicinlabdák; súlylabdák; edző- fitnesz- és

ügyességi labdák; evezőgépek; szobakerékpárok; hasizomerősítő matracok; hasizomerősítő kerekek; edzőgép

matracok; stabilitás labdák; reflexlabdák nem orvosi használatra; egyensúly labdák; plyometrikus dobozok;

tornagyűrűk; elektromos izomstimuláló övek izomerősítéshez; bokasúlyok; csuklósúlyok; súlyemelő kesztyűk;

edzőkesztyűk; fitnesz kesztyűk; edzőszalagok; ajtókhoz vagy tárgyakhoz rögzített hevederek és szalagok fitnesz

gyakorlatokhoz; fitnesz szalagok; erősítő gumikötél; gumiszalagok; bólyák gyorsasági és ügyességi edzésekhez;

koordinációs létrák; akadályok akadályedzésekhez és akadályversenyekhez, nevezetesen: gátak gátfutáshoz és

akadályfutáshoz; rudak ügyességi feladatokhoz; grappling kesztyűk; rugópárnák küzdősportokhoz; karvédők

atlétikai használatra; csuklóvédők atlétikai használatra; alkarvédők atlétikai használatra; vádlivédők atlétikai

használatra; sípcsont- és lábfejvédők atlétikai használatra; atlétikai versenyeken használt dárdák;

 sportfelszerelésekhez speciálisan kialakított táskák.

 ( 111 )  229.996

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00751

 ( 220 )  2019.03.08.

 ( 732 )  Zala Brill Kft., Pécel (HU)

 ( 740 )  Pintér Aurél Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szépséglabor

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

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

 csiszolószerek.

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 )  229.997

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01602

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Spartan Race, Inc., Boston, Massachusetts (US)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; sportruházat; fejfedők; sapkák; pulóverek; dzsekik; sálak; fehérneműk; mellények;

 sportnadrágok; sportingek; pólók; fürdőruhák; sportcipők; lábbelik; kalapáruk.

 ( 111 )  229.998

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01604

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  Morvaközi Krisztián, Szeged (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálék-kiegészítők emberek számára; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; antioxidáns tartalmú

 étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  229.999

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01611

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Barabás Dávid, Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék;

 vendéglátás.

 ( 111 )  230.000

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01785

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Németh Nóra, Siófok (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); étterem, kávézó, bár, szállodai szolgáltatások.

 ( 111 )  230.001

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00619

 ( 220 )  2019.02.27.

 ( 732 )  Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  COLLAWHEY

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrendkiegészítők;

táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrendkiegészítők, táplálék-kiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat

és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, étrendkiegészítők; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy

ásványianyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított

élelmiszerek; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők; étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy

tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszerkiegészítők, étrend-kiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában; izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; proteint tartalmazó élelmiszerek; aminosavakat

tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi

táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi készítmények és anyagok, nem

gyógyászati célokra; étrend-kiegészítők karnitinből; karnitin alapú élelmiszerek; glükózamin étrend-kiegészítők;

kreatin étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők, élelmiszerek; kondroitin étrend-kiegészítők;

kondroitin alapú élelmiszerek; protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi anyagok

és/vagy kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosavak alapú élelmiszerek sportolók számára, nem

gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi

anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó élelmiszerek; proteint

és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy

glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint

és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;

súlyszabályozó élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra;

testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában nem

gyógyászati használatra; proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú

 italok; proteincsipszek mint étrend-kiegészítők.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

fehérje alapú élelmiszerek; proteint és/vagy kreatint, és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú

 italok.

 30    Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek; sportszelet;

szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; szénhidrát alapú élelmiszer; glükóz étkezési használatra; tejturmix

 alapok (ízesítőszerek/aromák).

 32    Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); tejsavó alapú italok;

proteint és/vagy kreatint és/vagy aminosavakat és/vagy karnitint tartalmazó italok; vitamintartalmú italok;

proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok

(nem gyógyászati használatra); azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok; izotóniás

 italok (nem gyógyászati használatra).

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;
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hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;

kommunikáció átírása (irodai funkciók); közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói

szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámozás; reklámszövegek

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

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs

szolgáltatások; számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók

számára; vásárlási megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint

reklámozás a következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

tápértékkel rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy

vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy

vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat

tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrendkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú

étrend-kiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és

ásványianyag-alapú kiegészítők, vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrendkiegészítők,

vitaminkészítmények élelmiszerkiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi

élelmiszerkiegészítők, karnitinalapú étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózamin alapú

étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú

étrend-kiegésztők, sportolóknak szánt protein és/vagy kreatin és/vagy karnitin és/vagy vitamin és/vagy ásványi

anyag és/vagy kondroitin és/vagy glükózamin és/vagy aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati

használatra, élelmiszerek, melyek proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi

anyagokat és/vagy kondroitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmaznak, protein-, kreatin-,

karnitin-, vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és/vagy kondroitin alapú élelmiszerek, proteint

és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek,

proteint és/vagy kreatint és/vagy karnitint és/vagy vitaminokat és/vagy ásványi anyagokat és/vagy kondroitint

és/vagy glükózamint és/vagy aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra, súlyszabályozó élelmiszerkészítmények por, kapszula vagy

tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por,

kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények

por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra, tej és tejtermékek, tejsavó, proteines tej,

szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú élelmiszerek proteint és/vagy kreatin

és/vagy karnitint és/vagy aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, szénhidrát alapú élelmiszerek,

italok, melyek proteint és/vagy kreatint és/vagy aminosavakat és/vagy karnitint tartalmaznak; vitaminokat

tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó

energiaitalok, energiaitalok (nem gyógyászati használatra), azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek,

 izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok (nem gyógyászati használatra).
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 ( 111 )  230.002

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01270

 ( 220 )  2019.04.15.

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SL)

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

 ( 541 )  SILBESAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  230.003

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01272

 ( 220 )  2019.04.17.

 ( 732 )  Sol LLC, Wilmington (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MERAKI

 ( 511 )  18    Poggyász; univerzális hordtáskák; táskák; utazótáskák; válltáskák; retikülök; hátizsákok;sporttáskák;

 pénztárcák; érme tartó pénztárca.

 25    Ingek; pólók; melegítő felsők, nadrágok; cicanadrágok; rövidnadrágok; szoknyák; tunikák; kötött

mellények, ruhák; szvetterek; pulóverek; tornaruhák; sálak; dzsekik és kabátok; esőkabátok; divat fejszalagok és

 kalapáruk; fehérneműk; zoknik; kesztyűk és harisnyaáruk.

 ( 111 )  230.004

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01600

 ( 220 )  2019.05.20.

 ( 732 )  GEM HOME KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné Dr. Baranyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Evőeszközök.

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

 villák kivételével.

 ( 111 )  230.005

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01430

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Vitapress Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; ásványvizek;

 energiaitalok; gyümölcslevek; limonádék; szénsavas vizek; üdítőitalok.

 ( 111 )  230.006

 ( 151 )  2019.12.13.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3162



 ( 210 )  M 19 01442

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  VÁRDA-DRINK Szeszipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Bagaméry-Szalay Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  Tornyos

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével); gyümölcstartalmú alkoholos italok.

 ( 111 )  230.007

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01443

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Biokontroll Hungária Ellenőrző és Tanúsító Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mudra Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; asztali vizek, ásványvizek és szénsavas vizek; szódavíz, szódavizek, vizek,

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.009

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01740

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Zadravecz Zsolt, Borota (HU)

 ( 740 )  dr. Ivanicsné dr. Simon Judit, Kiskunhalas

 ( 541 )  ZADRAVECZ FARM

 ( 511 )  44    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; növénytermesztés; növénytermesztéssel kapcsolatos

tanácsadás; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos szaktanácsadás;

mezőgazdasággal kapcsolatos földművelési tanácsadási szolgáltatások; mezőgazdasággal kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások;

 mezőgazdasági tanácsadás.

 ( 111 )  230.011

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01124

 ( 220 )  2019.04.04.

 ( 732 )  MGV Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Biztonsági dobozok, trezorok nem fémből.

  36    Széfszolgáltatások.
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 ( 111 )  230.012

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01285

 ( 220 )  2019.04.18.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 16    Katalógusok, kézikönyvek [útmutatók], naptárak, noteszok (1), noteszok (2), nyomtatott publikációk,

nyomtatványok, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek, prospektusok,

 scrapbook [családi albumok], újságok, szórólapok.

 35    Célzott marketing, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, értékesítési promóciós szolgáltatások,

hirdetési- és reklámszolgáltatások, hirdetési felület kölcsönzése, hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák],

honlapforgalom optimalizálása, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása,

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi információs

ügynökségek, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi lobbizási szolgáltatások, kereskedelmi

tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások, kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése, keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából,

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás, közönségszolgálati szolgáltatások,

közvélemény-kutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing szoftverkiadás keretében, marketing

szolgáltatások, médiakapcsolati szolgáltatások, nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása,

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető

csengőhangokhoz, online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez, online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez, online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások

eladói és vásárlói részére, outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás], Pay Per Click(PPC) hirdetés,

reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése, reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése, reklámcélú forgatókönyvírás, reklámeszközök tervezése és formatervezése, reklámfilmek

készítése, reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában, reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás, reklámlevél szolgáltatás, reklámszövegek írása, reklámszövegek publikálása, reklámterjesztés,

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek, statisztikák összeállítása, számítógépes fájlkezelés, adatkezelés,

szövegszerkesztés, szponzorok felkutatása, termékminták, áruminták terjesztése, tördelési szolgáltatások hirdetési

célokból, vállalati kommunikáció, szolgáltatások, webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra, piackutatás,

 szabadtéri reklámozás, hirdetés, televíziós reklámozás.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás], elektronikus

levelezés, e-mail, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz, hozzáférés biztosítása

adatbázisokhoz, internetes fórumok biztosítása, közösségi hálózatok fórumai [chat szobák], üdvözlőkártyák

 továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés], bálok szervezése, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása, fotóriportok készítése, klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás], konferenciák szervezése és

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

szervezése, nem reklámcélú szövegek publikálása, nyereményjátékok működtetése, online, nem letölthető videók

biztosítása, riporteri szolgáltatások, szórakoztatási szolgáltatások, eszmecserék, kollokviumok szervezése és

 lebonyolítása, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők, videorögzítés.

 ( 111 )  230.014
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 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01287

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GipsyRom TV

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú,terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshop műsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali

adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videóközvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3165



szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  230.015

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01118

 ( 220 )  2019.04.03.

 ( 732 )  Yasmine Rabah, Beirut (LB)

 ( 300 )  188166 2018.10.04. LB

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÉTOILE FILANTE

 ( 511 ) 3    Illatszerek; illatanyagok; parfüm; kölni; szobai illatosító készítmények; illóolajok; levegőillatosító

készítmények; szappanok; illatosított szappanok; samponok; tusfürdők; fürdőgélek; dezodorok személyes

 használatra; illatos testápolók és testápolótejek; illatos testkrémek.

 ( 111 )  230.016

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01288

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Drom TV

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós,

 reklámcélú,terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshop műsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízió streaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízió képernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízió műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízió műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes videó streaming

(egyidejű vagy azonnali adatfolyam) szolgáltatások; internetes audio- és videó streaming (egyidejű vagy azonnali

adatfolyam); adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése (narrowcasting); video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy videóközvetítés távközlés
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útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;

telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek (felhasználók) számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játékszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendéglátása (szervezése); televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások;

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  230.017

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 18 03102

 ( 220 )  2018.10.25.

 ( 732 )  Bicskey Ervin Dávid, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  dr. Hajdú Sándor Lóránt, Budapest

 ( 541 )  EPIC BURGER

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); hamburgerező; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; snack bárok; kantinok;

 büfék; étkezdék; kávéházak; bár szolgáltatások; hidegkonyhai szolgáltatások; melegkonyhai szolgáltatások.

 ( 111 )  230.018

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00957

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Hofstädter Gábor, Üröm (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 37    Építkezés; építőipari munkák során végzett javítások, forgalmazott nyílászárók garanciális javításai,

 beszerelése, cseréje.

 ( 111 )  230.019

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00945

 ( 220 )  2019.03.21.
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 ( 732 )  Weboptim Rendszerház Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elemzések, konverziónövelés; honlapforgalom optimalizálása; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos

konzultáció; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoros marketing szolgáltatások;

keresőoptimalizálás; közösségi marketing; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és népszerűsítés];

márkapozicionálási szolgáltatások; marketingtanácsadás a közösségi média területén; online weblapok

népszerűsítése, reklámozása és marketingje; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piacbefolyásolás terén végzett kutatás

és elemzés; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozási szolgáltatások

vállalati és márkaarculat létrehozásához; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti elemzési,

 kutatás és információs szolgáltatások; videofelvételek készítése reklámcélokra.

 ( 111 )  230.020

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00062

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Kovács Alfréd, Vác (HU)

 ( 541 )  Blende fotóstúdió

 ( 511 )  16    Fényképek (nyomtatott); albumok; könyvek; papírból készült tasakok-fényképtartók; papírból vagy

vászonból készült fotónyomatok keretezve vagy anélkül; grafikai nyomatok; reprodukciók; grafikus ábrázolás;

hirdetőtáblák; katalógusok; képek; naptárak; noteszok; öntapadó címkék; plakátok; poszterek; fényképes

 mágnesek; transparensek; üdvözlőlapok; motívumos paspartúrák; fotókártyák.

  41    Fényképészet, fotószolgáltatás, szórakoztatás, kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  230.021

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 01119

 ( 220 )  2019.04.04.

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

 ( 541 )  PANANGIN SPORT

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek

 számára.

 ( 111 )  230.022

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00939

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  Tari Ádám, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidánsok; étkezést helyettesítő,

táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; főleg

ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi
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táplálékkiegészítők; protein étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; vegyes

 vitaminkészítmények; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában.

 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

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; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); táplálkozási és étrendi

 tanácsadás; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  230.023

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00958

 ( 220 )  2019.03.22.

 ( 732 )  U-4 Reklámiroda Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kiállítások szervezése kereskedelmi céllal; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése;

kereskedelmi vagy reklámcélú vásárok szervezése; munkahelyi és személyi biztonságot bemutató kiállítások

 szervezése; otthoni és munkahelyi, egészséges és biztonságos környezetet bemutató kiállítások szervezése.

 ( 111 )  230.024

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 19 00951

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  K&H pontNeked

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.026

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01978

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH1

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.027

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01979
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 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH3

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.028

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01980

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH4

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.029

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01981

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH5

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.030

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01982

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH6

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.031

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01983

 ( 220 )  2017.06.19.
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 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH7

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.032

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01984

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH8

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.033

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01985

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH9

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.034

 ( 151 )  2019.12.13.

 ( 210 )  M 17 01987

 ( 220 )  2017.06.19.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CH2

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

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

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

 valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  230.035

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 00364

 ( 220 )  2019.02.05.

 ( 732 )  Jenei Zoltán, Budapest (HU)
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 ( 541 )  HAIR DOCK

 ( 511 )   44    Szépségszalon és fodrászati szolgáltatások, fodrászszalonok.

 ( 111 )  230.036

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01438

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  Tollas Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; gyártáshoz kapcsolódó üzleti

tanácsadó szolgáltatások; értékesítési technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi társaság szervezésével vagy

irányításával kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi vállalatoknak nyújtott, üzleti ügyeik bonyolításával

kapcsolatos tanácsadás; kereskedelmi vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások;

kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

koncepciók kidolgozása üzleti gazdaságtanhoz; kereskedelmi üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és

információnyújtás; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; menedzsment

tanácsadás; minőségmenedzsment rendszerek nyújtásához kapcsolódó üzleti konzultációs szolgáltatások; piaci

beszámolók, jelentések készítése; professzionális konzultációs szolgáltatások üzletvezetéssel kapcsolatban;

segítségnyújtás üzletszervezéshez; segítségnyújtás üzletvezetéshez; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; termékfejlesztéshez kapcsolódó üzleti tanácsadási

szolgáltatások; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti elemzéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti

dokumentumkezeléssel kapcsolatos konzultáció; üzleti elemzéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti kockázatkezeléshez

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultáció, a szállítás és kézbesítés területén; üzleti menedzsment

tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban; üzleti stratégiai konzultáció; üzleti

szaktanácsadás cégek számára; üzleti szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti tervezéssel

kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletszervezési és működtetési tanácsadás;

üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzletszerzési

szaktanácsadás; üzlettervezési konzultáció; üzletvezetési tanácsadás ipari vállalatoknak; üzletvezetési és

vállalatszervezési konzultáció; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

üzletviteli tanácsadási szolgáltatások az információs technológiák terén; marketing segítségnyújtás; marketing

tanácsadás; marketing információk; promóciós marketing; marketing előrejelzés; pénzügyi marketing; marketing

szolgáltatások; marketingtervek elkészítése; marketing tanulmányok készítése; marketing konzultációs

szolgáltatások; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing promóciós rendezvények

szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; reklám- és marketing szolgáltatások

 kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva.

 41    Könyvkiadás; folyóiratok kiadása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; coaching

(tréning); konferenciák szervezése és lebonyolítása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;

szórakoztatás; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

csapatépítés (oktatás); oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek

szervezése; üzleti képzés; személyzeti képzés; folyamatos képzés; képzés szervezése; gyakorlati képzés; képzések

tartása; képzések szervezése; szakoktatás, szakmai képzés; személyi coaching [képzés]; képzés és oktatás;

képzési tanfolyamok biztosítása; üzleti képzési szolgáltatások; üzleti képzések szervezése; tanfolyamok, képzések

szervezése; üzlettel kapcsolatos képzési szolgáltatások; beszéddel kapcsolatos képzési szolgáltatások;
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beszédtechnikával kapcsolatos képzési szolgáltatások; tanácsadás képzésben és továbbképzésben; képzés a

kommunikációs technikák terén; képzés az üzleti készségek területén; képzés a kommunikációs technikákkal

kapcsolatban; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési célú kiállítások, bemutatók

szervezése; írásos oktatóanyagok segítségével nyújtott képzések; üzleti képzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vezetőség és személyzet

oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; workshopok [képzés] szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; tanfolyamok a

reklámozáshoz, promócióhoz, marketinghez és az üzleti tevékenységhez kapcsolódó stratégiai tervezés terén;

televíziós szórakoztatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós vetélkedők készítése; szórakoztató televíziós

 műsorok készítése.

 ( 111 )  230.039

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01774

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

 ( 541 )  EL NINO

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.040

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01437

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  BioCo Magyarország Kft., Lőrinci (HU)

 ( 541 )  SILENTON

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

eszenciaolajok; nem gyógyhatású kozmetikumok, eszenciaolajok; aromatikus anyagok [esszencia olajok];

balzsamok nem gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények;

fürdősók nem gyógyászati használatra; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok,

oldatok; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniai célokra;

masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok testápolási, higiéniai célokra; samponok; tisztító tejek kozmetikai

 használatra.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; gombaölő szerek (fungicidek),

gyomirtó szerek (herbicidek); egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; ásványvizek gyógyászati használatra; gyógyhatású balzsamok, kenőcsök, krémek; bedörzsölő szerek;

bőrkeményedés és aranyér elleni készítmények; antioxidáns kiegészítők és tabletták; gyógyászati célokra

kialakított diabetikus élelmiszerek; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; pezsgő vitamintabletták;

vitaminos gumicukorkák; folyékony vitaminkiegészítők; vitamin italok és cseppek; élelmi rostok;

étvágycsökkentők; fitoterápiás készítmények gyógyászati használatra; fogyasztó tabletták, kapszulák; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású olajok; gyógyteák; gyógynövények;

gyógynövénykivonatok; immunerősítők; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra;

izzadás és lábizzadás elleni szerek; ásványianyag, nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra;

vitaminkészítmények; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; rágógumi egészségügyi használatra; szirupok

gyógyszerészeti használatra; szérumok; táplálékkiegészítők; gyógynövény-, ásványi anyag- és

vitamin-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; növényi kivonatokat, koncentrátumokat,
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hatóanyagokat tartalmazó élelmiszerek; különleges táplálkozási célú élelmiszerek; speciális gyógyászati célra

 szánt élelmiszerek; sportolóknak szánt élelmiszerek.

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

vagy állatok részére; alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási

szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

fizioterápia, fizikoterápia; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; masszázs; optikusok szolgáltatásai;

orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési

szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

 távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  230.041

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01439

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  EMC Hungária Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  MASTERCHEM

 ( 511 ) 1    Ipari folyamatokban használt vegyi tisztítóanyagok; kőolajból származó vegyi termékek; kőolajból

származtatott vegyi termékek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió

megelőzésére szolgáló vegyi anyagok; nyomdaiparban használt vegyi anyagok; oldószerként használt vegyipari

készítmények; vegyi anyagok betontisztításhoz; vegyi készítmények élelmiszeripari használatra; vegyi

készítmények ipari felhasználásra; vegyi készítmények korrózió meggátlására; vegyi készítmények lerakódások

eltávolítására fémekről; vegyi készítmények víz kezeléséhez; vegyi készítmények víz semlegesítéséhez; vegyi

készítmények zsírfogók elzsírosodásának megakadályozására; vegyi segédanyagok a papíripar számára; vegyi

segédanyagok ipari használatra; vegyi segédanyagok mezőgazdasági használatra; vegyi tisztítóanyagok ipari

 gyártási folyamatokhoz; vízkezelő vegyi anyagok; zsíreltávolító vegyi anyagok ipari gyártási folyamatokhoz.

 ( 111 )  230.042

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01617

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  SL Media Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SL LASER - A GYÓGYÍTÁS JÖVŐJE

 ( 511 )   10    Elektromos akupunktúrás eszközök; gyógyászati készülékek és eszközök; lézerek orvosi célokra.

  11    Egészségügyi készülékek és berendezések.

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

engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; célzott marketing; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások;

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

nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; marketing szolgáltatások; reklámkommunikációs stratégiára

 vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; csillapító kezelés; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi

berendezések kölcsönzése; orvosi szolgáltatások; plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészet;

 szépségszalonok; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  230.043

 ( 151 )  2019.12.14.
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 ( 210 )  M 19 01433

 ( 220 )  2019.05.02.

 ( 732 )  Leányvári Krisztina, Siófok (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

 szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  230.044

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01615

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Solun Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Na'Pasta

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

 ( 111 )  230.045

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 00797

 ( 220 )  2019.03.13.

 ( 732 )  DEBRECEN INTERNATIONAL AIRPORT Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Péter, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; közvélemény-kutatás; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámfilmek készítése; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); televíziós reklámozás; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 39    Árusító automaták feltöltése; autóbuszok működtetése; autókölcsönzés; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás

utazással kapcsolatban; járművek kölcsönzése és bérbeadása; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; légi

szállítás; parkolási szolgáltatások; parkolóhelyek bérbeadása; poggyász raktározás; raktárak bérbeadása;

 sofőrszolgáltatás; utazás és utasok szállítása (1); utazás és utasok szállítása (2).

 ( 111 )  230.046

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01104

 ( 220 )  2019.04.02.
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 ( 732 )  Lupamax Food Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.047

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01616

 ( 220 )  2019.05.21.

 ( 732 )  Solun Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Monk's Bistrot

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

 ( 111 )  230.048

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01776

 ( 220 )  2019.06.05.

 ( 732 )  Herbkó Olga, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zöld Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Pizza.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  230.049

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01434

 ( 220 )  2019.05.02.

 ( 732 )  Thomas Menner 1701 Alapítvány, Pannonhalma (HU)

 ( 541 )  Luther Sör

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  230.050

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01435

 ( 220 )  2019.05.02.

 ( 732 )  Thomas Menner 1701 Alapítvány, Pannonhalma (HU)

 ( 541 )  Kálvin Sör

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  230.051

 ( 151 )  2019.12.14.
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 ( 210 )  M 19 01578

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ELINIX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra, nevezetesen probiotikumok; étrend-kiegészítők; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  230.053

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01726

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Aradszki Dea, Budapest

 ( 541 )  576 KByte

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; információtechnológia és audiovizuális berendezések; multimédia berendezések és

 műszerek; számítógépek és számítógépes hardverek.

 28    Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező elektronikus szórakoztató berendezések; játékkonzolok;

 játékvezérlők számítógépekhez.

 35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel

kapcsolatban; hűség- és ösztönző programok működtetése; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;

 kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

 ( 111 )  230.054

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01718

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  Gáll Tünde Éva, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  HIH Hand In Hand

 ( 511 )   40    Ékszerek öntése; ékszerkészítés.

 ( 111 )  230.055

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01548

 ( 220 )  2019.05.13.

 ( 732 )  Csányi Tamara, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Kozmetikai arckezelés; kozmetikai testkezelés; arc és testmasszázs; kozmetikai tanácsadás; szépségszalon;

 smink készítés.

 ( 111 )  230.056

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01716

 ( 220 )  2019.05.29.
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 ( 732 )  Ihász Róbert, Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Beléptető rendszerek felszerelése, üzembe helyezése; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és

javítása; biztonsági berendezések karbantartása és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági

rendszerek karbantartásával kapcsolatos információs szolgáltatások; biztonsági rendszerek üzembe helyezése;

biztonsági rendszerek üzembe helyezésével kapcsolatos információs szolgáltatások; lakóhelyi biztonsági

berendezések üzembe helyezése; védelmi és biztonsági berendezések üzembe helyezése; védelmi és biztonsági

 berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás.

 ( 111 )  230.057

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 01895

 ( 220 )  2019.06.17.

 ( 732 )  Hóbor József, Raposka (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Bor alapú aperitifek; bor alapú italok; borból és gyümölcsléből készült alkoholos italok; édes borok.

 ( 111 )  230.058

 ( 151 )  2019.12.14.

 ( 210 )  M 19 00723

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  KWS SAAT SE, Einbeck (DE)

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

 ( 541 )  PLUS4GRAIN

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek, vetőmagok; vegyszerekkel kezelt és/vagy ellátott

mezőgazdasági vetőmagok; gabonák; kukorica; élőállatok; friss gyümölcsök és zöldségek; palánták és magvak;

 természetes növények és virágok; táplálékok és takarmányok állatoknak (1).

 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; szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; infrastruktúra mint szolgáltatás [laaS]; platform-mint-szolgáltatás [PAAS];

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

műszaki tanácsadás adatfeldolgozással kapcsolatban; műszaki tanácsadás mezőgazdaság, kertészet és erdészet

 területén.

 44    Orvosi és állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai kezelés és szépségápolás emberek vagy állatok számára;

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; mezőgazdasági tanácsadás; mezőgazdasági tanácsadás és

információszolgáltatás növénytermesztéssel, magvak használatával, trágyázással és növényvédelemmel

kapcsolatban; állatok etetéséhez kapcsolódó tanácsadás; földművelési tanácsadási szolgáltatások a mezőgazdaság

területén; mezőgazdasági tájékoztatás növénytermesztéssel, trágyázással és a növények védelmével kapcsolatban;

mezőgazdasági tanácsadás a mezőgazdasági termelés éghajlati és környezeti megfelelőségével kapcsolatban;

 mezőgazdasági tanácsadás a megújuló energiaforrások terén.

 ( 111 )  230.060
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 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 210 )  M 19 01747

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  230.061

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 210 )  M 19 01750

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Hetednapi Adventista Egyház, Pécel (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.062

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 210 )  M 19 01577

 ( 220 )  2019.05.15.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LINDUO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények emberi használatra, nevezetesen probiotikumok; étrend-kiegészítők; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  230.063

 ( 151 )  2019.12.16.

 ( 210 )  M 19 01749

 ( 220 )  2019.05.30.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

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

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

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  230.064

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 210 )  M 19 00953

 ( 220 )  2019.03.21.

 ( 732 )  MOKAS a.s., Záhorce (SK)

 ( 740 )  Balogh-B.Szabó-Jean-Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos gyomorkeserűk; aperitifek; borok; előre kikevert szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;

 szeszes italok, likőrök.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.065

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 210 )  M 18 03793

 ( 220 )  2018.12.19.

 ( 732 )  Bogdán István, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

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

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más

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

szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések;

gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgaltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom

optimalizálása; ideiglenes üzleti menedzsment; import-export ügynökségek; információk számítógépes

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

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

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

kereskedelmi kozvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti

galériák által kínált műtárgyakhoz; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti

kérdésekben; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs strategiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell

közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások;

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

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;
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reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri

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

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

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

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

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

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vásárlási megrendelések ügyintézése;

visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám

 célokra.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bálok szervezése; coaching

[tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

forgatókönyvírás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok

működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;

partik tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televízió műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési

célokra; vallásoktatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videorögzítés; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; beltéri

dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2); csomagolástervezés; divattervezés; dokumentumok

digitalizálása [szkennelés]; elektronikus adattárolás; energiatakarékossági tanácsadás; felhőalapú

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

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

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

szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés;

kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási

és fejlesztési szolgáltatások; műalkotások hitelesítése; platform-mint-szolgáltatás (PaaS); stíldíszítés [ipari
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formatervezés]; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  230.066

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 210 )  M 19 01195

 ( 220 )  2019.04.10.

 ( 732 )  "Magyar Termék" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József egyéni szabadalmi ügyvivő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogkrémek; illatszer készítmények; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai

szerek állatok számára; mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem

gyógyászati használatra; szappan; tisztítószerek háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási

 célokra; vegytisztító készítmények.

 29    Baromfi, nem élő; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; csemegekukorica, feldolgozott;

csemegeuborka; disznóhús; disznózsír; étkezési olajok; földimogyoró, elkészítve; gomba, tartósított;

gyümölcsbefőttek; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek;

húskivonatok; húsok; hús, tartósított; kolbász; lekvárok [citrusfélékből]; levesek; magvak, elkészítve; margarin;

mazsola; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín; olívaolaj, étkezési; paradicsomlé főzéshez;

paradicsompüré; préselt gyümölcspép; repceolaj, étkezési; rizstej; sajtok; savanyúságok; sonka; sózott hal; sózott

hús; sültburgonya, chips; tej; tejtermékek; tofu; tojások; tonhal [nem élő]; vadhús; vaj; zöldségek, főtt; zöldségek,

 tartósított; zöldségkonzervek; zöldségsaláták; zselék; zsírok, étkezési.

 30    Cukor; csokoládé; ecet; édességek karácsonyfák díszítéséhez; élesztő; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

fagylaltok és jégkrémek; fűszerek, ízesítők; gabonakészítmények; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz

étkezési használatra; húslé, mártás, szaft; húsos piték; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek

süteményekhez [kivéve illóolajok]; jég, természetes vagy mesterséges; kakaó; kakaóalapú italok; kamillaalapú

italok; kávé; kávé alapú italok; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; ketchup [szósz]; kétszersültek; konyhasó;

kovász; liszt; lisztből készült tészták; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; marcipán;

metélttészta-alapú készételek; méz; mustár; müzli; palacsinták; pálmacukor; paradicsomszósz; pizza; pótkávé;

 rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőpor; szendvicsek; tea; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek.

 31    Cukornád; cserjék; élőállatok; fák [növények]; friss gyümölcsök; friss kerti gyógynövények; friss

zöldségek; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett melléktermékek, állati fogyasztásra; kagylók, élő; kakaóbab,

nyers; karácsonyfák; kezeletlen fűrészáru; komló; koszorúk élő virágokból; kukorica; kutyaeledelek [kekszfélék];

liszt állatoknak; madáreledelek; magvak; magvak [gabona]; növények; nyers faanyag, fűrészáru; palánták;

rózsatövek; szalma alom; szalma [takarmány]; szemes gabona, feldolgozatlan; széna; tenyészállat-állomány;

 termékek állatok hizlalására; természetes gyep; tojások keltetéshez [megtermékenyített]; virágok.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyümölcslevek; izotóniás italok;
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készítmények italokhoz; komlókivonatok sör előállításához; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok];

pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; sörök; szénsavas víz; szódavíz; szőlőmust; szörpök

 italokhoz; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

  42    Mérnöki munkák és szolgáltatások; minőségellenőrzés.

 ( 111 )  230.068

 ( 151 )  2019.12.17.

 ( 210 )  M 19 01541

 ( 220 )  2019.05.12.

 ( 732 )  Duckademy Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Képzés és oktatás.

 ( 111 )  230.069

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01152

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  QUINVEST Vagyonkezelő és Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Valovits Viktória, Budapest

 ( 541 )  Biergonc

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; sörpárlat.

 ( 111 )  230.070

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01310

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  230.071

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01148

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Waterfront City

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

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 24. szám, 2019.12.30.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M3183



 ( 111 )  230.072

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01308

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  230.073

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01147

 ( 220 )  2019.04.08.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Waterfront City - Igazán otthon

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

  36    Pénzügyi ügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.074

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01307

 ( 220 )  2019.04.18.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 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 )  230.075

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01727

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Aradszki Dea, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; információtechnológia és audiovizuális berendezések; multimédia berendezések és

 műszerek; számítógépek és számítógépes hardverek.

 28    Folyadékkristályos kijelzővel rendelkező elektronikus szórakoztató berendezések; játékkonzolok;

 játékvezérlők számítógépekhez.

 35    Informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi

szolgáltatások számítógépes hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel

kapcsolatban; hűség- és ösztönző programok működtetése; weboldalakon biztosított felületek termékek és

szolgáltatások reklámozására; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése;

 kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése.

 ( 111 )  230.076

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 00503

 ( 220 )  2019.02.18.

 ( 732 )  Katona Bálint László, Miske (HU)

 ( 740 )  dr. Pókai Krisztina Erzsébet, Szekszárd

 ( 541 )  GORDIUS NYÍLÁSZÁRÓ

 ( 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.

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.

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 37    Épületszigetelés; állványozás; építés; kőműves munkák; külső és belső festés; tetőfedő munkák; vakolás

 [vakolási munkák]; épületszigetelés, épülettömítés.

 ( 111 )  230.077

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 00502

 ( 220 )  2019.02.18.

 ( 732 )  Katona Bálint László, Miske (HU)

 ( 740 )  dr. Pókai Krisztina Erzsébet, Szekszárd

 ( 541 )  HŐ-SZIG-ÁR

 ( 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.

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

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

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 37    Épületszigetelés; állványozás; építés; kőműves munkák; külső és belső festés; tetőfedő munkák; vakolás

 [vakolási munkák]; épületszigetelés, épülettömítés.

 ( 111 )  230.078

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 00738

 ( 220 )  2019.03.07.

 ( 732 )  Hadas Krisztina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mórotz Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  JÖN A BABA

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

 ( 111 )  230.079

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01446

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  President Hotel Ingatlanfejlesztő és Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.080

 ( 151 )  2019.12.18.

 ( 210 )  M 19 01728

 ( 220 )  2019.05.29.

 ( 732 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Kométa útravaló minden generációnak

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

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

 olajok és zsírok.

A rovat 207 darab közlést tartalmaz. 
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