
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 01948

 ( 220 ) 2019.06.18.

 ( 731 )  QUADRON Kibervédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 Dr. Nagy-Koppány Kornélia Ügyvédi Iroda, Budapest

 Sill Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Safety: Confirmed

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes szoftverplatformok.

 41    Oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása;

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

 tananyagfejlesztés.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási és dekódolási szolgáltatások; adatok és számítógépes programok

konvertálása [kivéve a fizikai átalakítást]; dokumentumok digitalizálása; elektronikus adattárolás; felhőalapú

számítástechnika; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete

internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél

számára [információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [it]

tanácsadási szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; kihelyezett

szolgáltatók az információs technológia területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; nem helyszíni biztonsági

mentés; platform-mint-szolgáltatás (paas); számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek kölcsönzése/bérbeadása, szoftver

frissítése; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan

hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes

vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás;

számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete

az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [saas];

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás;

 weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 210 ) M 19 02412

 ( 220 ) 2019.08.06.

 ( 731 )  Net Média Kiadó és Internet-tartalomszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing, hirdetési- és reklámszolgáltatások, eladási propaganda (mások számára); hirdetési felület

kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélúvásárok szervezése;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok:piackutatás;

segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában; segítségnyújtás üzletitevékenységek

menedzsmentjében; számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; üzleti információk; üzleti értékelések; üzleti
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információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

 36    Alkuszi, ügynöki tevékenység; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés (biztosítás, bankügyletek,

ingatlan); pénzügyi információk nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési hitelnyújtás;

 tőzsdeügynöki szolgáltatások; vagyonkezelés.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus levelezés, e-mail; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása

 adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása;

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; fényképészet;

fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem

reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

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

 lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 02975

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) LUJZA

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; snack bárok; bár

szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;

ételek és italok elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások;

 terembérlés találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02976

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Kapu a Promenádhoz Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) PANNA

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; önkiszolgáló éttermek; snack bárok; bár

szolgáltatások; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak, pékségek; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;

ételek és italok elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; gyermekmegőrzési szolgáltatások;

 terembérlés találkozókhoz; ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02983

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Mezei Tünde, Őrbottyán (HU)

 Parokai Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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
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 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 ( 210 ) M 19 02984

 ( 220 ) 2019.09.27.

 ( 731 )  Parokai Éva, Budapest (HU)

 Mezei Tünde, Őrbottyán (HU)

 ( 740 )  Matók Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti 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).

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

 ( 210 ) M 19 02989

 ( 220 ) 2019.09.28.

 ( 731 )  Dr. Török Réka, Csór (HU)

 ( 541 ) Fedezd fel a neked való karriert

 ( 511 )  9    Elektronikus adatbázisok; adatkezelő szoftverek.

 35    Fogyasztói kutatások; piacanalízis; piacelemzési és -kutatási szolgáltatások; piackutatási adatok elemzése;

piackutatási adatok értelmezése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási információnyújtás;

 számítógépesített üzleti információfeldolgozási szolgáltatások; üzleti adatok gyűjtése.

 41    Képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; kiállítások

megszervezése oktatási célokra; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; coaching [tréning]; diákok

oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; egyetemi szolgáltatások; egyetemi vagy főiskolai oktatás; életmód tanácsadás (képzés); felkészítő

szakmai tanfolyamok nyújtása fiatalok számára; felnőttképzés; felnőttoktatás; felnőttoktatási szolgáltatások;

felsőoktatási szolgáltatások; foglalkoztatást célzó oktatás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időgazdálkodással

kapcsolatos képzési szemináriumok tartása; időszervezéssel kapcsolatos képzési szemináriumok lebonyolítása;

ifjúsági szakképzés; iskolai szolgáltatások; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; iskolákkal kapcsolatos

információs szolgáltatások; iskoláskorú gyermekek egyetemi mentorálása; játékon keresztül biztosított üzleti

képzés; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és

oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési

tanácsadás); képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói képességekkel kapcsolatban;

képzés a tervezés területén; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a foglalkoztatási

lehetőségekkel kapcsolatban; képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések biztosítása

vállalkozások számára; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú műhelyek; képzési

követelmények elemzésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; képzési tanácsadás; képzéssel kapcsolatos

információk biztosítása; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén;

képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; középiskolai oktatási szolgáltatások; levelező oktatás, távoktatás; nemzetközi oktatási
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csereprogramok kidolgozása; oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási és képzési szolgáltatások;

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

módszerek átadásához; pályaválasztási tanácsadás; pályaválasztási vizsgálatok, tesztek; pénzügyekkel

kapcsolatos tanfolyamok; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; pénzüggyel kapcsolatos

képzési szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos oktatási tanfolyamok; szakképzési és képzési szolgáltatások;

szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakmai átképzés; szakmai készségfejlesztés; szakmai

készségfejlesztéssel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása; számítógépes képzési szolgáltatások; számítógépes

oktatás, képzés; számítógépesített képzés a karrier tanácsadás területén; számítógéppel támogatott tesztekhez

kapcsolódó képzési szolgáltatások; számítógéppel támogatott oktató tanfolyamok biztosítása; számítógéppel

végzett, oktatáshoz kapcsolódó tesztelés és értékelés; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő

tanfolyamok; személyiségfejlesztő tréning; tájékoztatás nyújtása online oktatással kapcsolatban; találkozók

szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok,

szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanórák szervezése és lebonyolítása; távtanulási módszereket

alkalmazó tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó információk szolgáltatása az interneten; útmutató,

oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára; üzleti oktatási szolgáltatások; üzlettel

 kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Adatfeldolgozás minőségértékelése viszonyítási alappal való összehasonlítással; kutatás és fejlesztés

 [szolgáltatások]; mérési és tesztelő módszerek fejlesztése.

 45    Letölthető mobilalkalmazások révén elérhető online közösségi hálózatépítő szolgáltatások; mentorálás

 [szellemi]; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 02990

 ( 220 ) 2019.09.28.

 ( 731 )  Dr. Szilágyi Gergely, Biharugra (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Copyright [szerzői jog] menedzsment; domain nevek bejegyzése.

 ( 210 ) M 19 02996

 ( 220 ) 2019.09.30.

 ( 731 )  Beszédes Tiborné, Budapest (HU)

 ( 541 ) Kárpát-medencei zenei központ TARHOS Nonprofit KFt.

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 02998

 ( 220 ) 2019.09.30.

 ( 731 )  Magyar Henrietta, Bogyoszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Komlósi Nóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; online ruházati

 kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.
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  42    Ruha- és divattervezés.

 ( 210 ) M 19 03109

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) WESTPOINT

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

 ( 210 ) M 19 03110

 ( 220 ) 2019.10.08.

 ( 731 )  Raiffeisen Ingatlan Alap, Budapest (HU)

 ( 541 ) WESTPOINT IRODAHÁZ

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

 ( 210 ) M 19 03111

 ( 220 ) 2019.10.07.

 ( 731 )  Telek Projekt Tanácsadó Kft., Csömör (HU)

 ( 541 ) KreatívLiget

 ( 511 )   41    Képzés; oktatás; szórakozás.

 ( 210 ) M 19 03112

 ( 220 ) 2019.10.09.

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

 ( 541 ) BILERGIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 03115

 ( 220 ) 2019.10.09.

 ( 731 )  ifj. Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Interinno Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Arnimax

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, kozmetikai krémek; kozmetikai bőrápolószerek;

masszázs olajok; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; olajok kozmetikai használatra; gyógynövény alapú

 kozmetikai készítmények; hajmosó-, hajápoló szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógynövény-kivonat

alapú krémek gyógyászati használatra; gyógynövény-kivonat alapú készítmények gyógyászati használatra; diétás

élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra; ehető növényi rostok (nem táplálkozásra); diétás italok

gyógyászati használatra; drogok gyógyászati használatra; gyógyteák, gyógynövények; gyógynövény-kivonat

alapú fürdő-készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek számára; tapaszok, tinktúrák

 gyógyászati használatra; vitaminkészítmények.

  30    Tea, tea-alapú italok.

 ( 210 ) M 19 03123

 ( 220 ) 2019.10.10.

 ( 731 )  Szabó Attila, Budapest (HU)

 ( 541 ) HUMINAL

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítök és diétás készítmények; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; búzacsíra étrend-kiegészítők;
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folyékony étrend-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

 étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek formájában.

 ( 210 ) M 19 03125

 ( 220 ) 2019.10.10.

 ( 731 )  Filipovics Bianka, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bálint Éva, Budapest

 ( 541 ) MALUNDA

 ( 511 )  29    Amerikai mogyoróvaj; burgonyaszirom; dzsemek; fehérje emberi fogyasztásra; gyümölcspép; hummusz

(csicseriborsókrém); kókuszolaj; lekvár; napraforgóolaj, étkezési; olajbogyó, tartósított; olajok, étkezési;

paradicsompüré; repceolaj, étkezési; szarvasgomba, tartósított; szárított zöldségek; szezámolaj; tahini

 (szezámmagkrém).

 30    Aprósütemények; bonbonok (cukorkák); chips (gabonakészítmény); csokoládé; ecet; fűszerek, ízesítők;

gyömbér (fűszer); halva (édességféle); kekszek; ketchup (szósz); liszttartalmú ételek; majonéz; malomipari

termékek; méz; mézeskalács; mustár; mustárliszt; müzli; paradicsomszósz; pástétomok; rágógumi, nem

gyógyászati használatra; rizs; salátaöntetek; sós kekszek; sütemények; szendvicsek; szószok (ízesítőszerek,

 fűszeres mártások); tea; tea alapú italok; tésztafélék; zabalapú ételek.

 32    Alkoholmentes gyümölcsitalok;(gyömbérsör; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok (alkoholmentes);

 mandulatej; mandulatej (ital); paradicsomlevek (italok); sörök; szörpök italokhoz; zöldséglevek (italok).

 ( 210 ) M 19 03126

 ( 220 ) 2019.10.10.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Dr. Kocsis M. Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktató-,

szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások;

fesztiválok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; összejövetelek szervezése a szórakoztatás területén; show-k, műsorok rendezése; szabadidős

rendezvények szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztató bemutatók szervezése; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); vállalati rendezvények

(szórakoztatás); zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 19 03127

 ( 220 ) 2019.10.10.

 ( 731 )  BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Györköny (HU)

 ( 740 )  Dr. Prédl Tamás, Budapest

 ( 541 ) Búzavirág

 ( 511 )   33    Gin.

 ( 210 ) M 19 03128

 ( 220 ) 2019.10.10.
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 ( 731 )  BREBIS Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Györköny (HU)

 ( 740 )  Dr. Prédl Tamás, Budapest

 ( 541 ) Jack Martin

 ( 511 )   33    Gin.

 ( 210 ) M 19 03129

 ( 220 ) 2019.10.10.

 ( 731 )  Tarlósi Károly, Siófok (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; élő előadások bemutatása;

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

mentorálás; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek publikálása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

 on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 210 ) M 19 03133

 ( 220 ) 2019.10.10.

 ( 731 )  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest (HU)

 AutSoft Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Beágyazott operációs szoftverek; beágyazott szoftverek; ipari automatizálási szoftverek; ipari

folyamatvezérlő szoftverek; ipari szoftverek; épületautomatizálási szoftverek; mesterségesintelligencia-szoftverek

felügyelethez; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mesterségesintelligencia-szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek járművekhez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; gépi tanulási szoftverek

felügyelethez; rendszertámogató szoftverek; rendszer- és rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek; grafikus

felhasználói interfész szoftverek; számítógépes interfész szoftver; döntéshozatalt segítő szoftverek; felmérő

szoftverek; hibakezelő szoftverek; jelentéskészítő szoftverek; munkafolyamat-szoftverek;

munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei; munkaerő-menedzsment szoftverek; okosgyártás szoftverek; segítő

szoftverek; virtuálisvalóság-szoftverek szimulációhoz; számítógépes szoftverek távmérés monitorizálásához,

 megfigyeléséhez; érzékelő szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek; gyártási szoftverek.

 42    Számítógépes szoftverekkel kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverrel kapcsolatos tanácsadás;

tanácsadás a számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatosan; tanácsadási szolgáltatások számítógépes

szoftverekkel kapcsolatban; számítógép szoftver tanácsadás; számítógépes szoftverek karbantartásához

kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes szoftverek tervezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes hardverek és szoftverek tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tájékoztatás; beágyazott eszközökhöz való szoftverek tervezése; beágyazott eszközökhöz való

szoftverek frissítése; kutatás a számítógépes programok és szoftverek területén; konzultáció szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatban; mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; számítógép

 és szoftver konzultációs szolgáltatások; számítógép-programozás és szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 19 03255

 ( 220 ) 2019.10.22.

 ( 731 )  Kovács Gábor, Vásárosnamény (HU)

 ( 740 )  Dr. Dobos Zoltán Gábor, Nyíregyháza
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( 546 )

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

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

 olajok és zsírok; hamburgerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03308

 ( 220 ) 2016.07.07.

 ( 731 )  CHR. HANSEN A/S, Hoersholm (DK)

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

 ( 541 ) OXYCAP

 ( 511 ) 1    Bakteriológiai készítmények nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra; mikroorganizmus kultúrák,

nem orvosi és állatgyógyászati használatra; ipari célú mikroorganizmus kultúrák; mikrobiális oltóanyagok a

 szilázs erjedésének szabályozására és fokozására.

  31    Állati takarmány.

 ( 210 ) M 19 03361

 ( 220 ) 2019.11.04.

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

  

( 546 )

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

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

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

iratrendező tálcák; borítékok [papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; ceruzák; címkék papírból vagy

kartonból; csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolóanyagok

papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk]

(2); előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; értesítő kártyák; fatartalmú papírfedelek,

kötések, borítók [papíráruk]; fényképek [nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír;

folyóiratok; formanyomtatványok, űrlapok; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak; gyűrűs

irattartók, iratrendezők; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; iratgyűjtők, dossziék; irattartók

[papíráru]; irodai kellékek; íróeszközök; írófelszerelések; írókészletek [papíráruk]; írólap, írópapír; írószerek;

írószertartók [készletek]; ívek [papíráruk]; kaparós matricák; karton; katalógusok; képek; képeslapok,

levelezőlapok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2); könyvek;

könyvjelzők; könyvkötészeti cikkek; levélzáró öntapadós ragasztókorongok (1); levélzáró öntapadós

ragasztókorongok (2); mappák; metszetek; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok (1);noteszok (2);

nyomtatott publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és

papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; papír; papíralátétek; papír feliratok, zászlók; papír-írószer áruk;

papírmasé; papírmasnik; papírszalvéták; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; papírzsebkendők, papírtörlők;

plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; portrék, arcképek; poszterek;
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prospektusok; rajzok (1); rajzok (2); rajztáblák; sablonok [papíráruk]; szemeteszsákok papírból vagy

műanyagból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; tervrajzok; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;

többmásolatos papírok [írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőtoll; újságok; üdvözlőlapok,

 üdvözlőkártyák; zászlók papírból.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; atlétatrikók; csuklyák, kapucnik [ruházat]; díszzsebkendők [ruházat];

dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fűzős bakancsok,

csizmák; gallérok [ruházat]; hímzett ruhadarabok; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; kabátok,

dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk (1); kétujjas

kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik

(1); lábbelik (2); magas szárú lábbelik; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; overallok, munkaruhák;

öltönyök; övek [ruházat]; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek;

ruházati cikkek; sálak; sálak [nyaksálak]; sapka ellenzők; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sildek, napellenzők

[fejfedők]; sportcipők (1); sportcipők (2); svájcisapkák, barettek; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok;

 szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikók.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketingértékesítési

promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák] kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok

szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyag frissítése, reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok

[röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámfilmek készítése; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás;

reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési

ügynökségek; sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szponzorok

 felkutatása; televíziós reklámozás.

 ( 210 ) M 19 03378

 ( 220 ) 2019.11.05.

 ( 731 )  Szilvásvárad Község Önkormányzata, Szilvásvárad (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Péter, Eger

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03384

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Kecskés István, Algyő (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan értékbecslés; ingatlan közvetítés; ingatlan lízing és bérleti

megállapodások ügyintézése; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése, ingatlanügyletek;
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ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési

szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlannal

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások;

ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és

eladásával kapcsolatosan; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; tanácsadási

 szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 03385

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  NAZARPYRAMID Kft., Nyúl (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Konyhai mosogatók; konyhai mosogatók edénymosóval; mosogató, mosdó egységek; mosogató, mosdó

 egységek [nem bútorok]; mosogatók, mosdók.

 ( 210 ) M 19 03386

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Kertész-Farkas Anikó, Paks (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adathordozók; applikációs szoftver; elektronikus adathordozók; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos

 oktatási szoftverek; oktatási szoftverek; szoftverek.

 41    A francia nyelv tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; blogírási szolgáltatások; elektronikus

kiadványok megjelentetése; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiadványok

megjelentetése; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvkiadás; nyelvoktatás, nyelvtanítás;

nyelvtanfolyamok; nyelvtanfolyamok biztosítása; nyelvtanfolyamok szervezése; oktatás, tanítás; oktatási

szolgáltatások nyelvtanítási módszerek átadásához; online képzés, tanítás és oktatás biztosítása; online képzések

biztosítása; online kiadványok megjelentetése; online nyelvoktatás biztosítása, szervezése; online

nyelvtanfolyamok biztosítása, szervezése; tanulmányi utak szervezése és lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák

lebonyolítása; vezetett tanulmányi túrák szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;

 workshopok és szemináriumok rendezése.

 ( 210 ) M 19 03396

 ( 220 ) 2019.11.06.

 ( 731 )  Stephenson's Green-Way Kft., Nagymaros (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EPOCH VEGAN BURGER

 ( 511 )  43    Étel- és italellátás; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; elvihető ételekkel

kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított

ételek szolgáltatása; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési
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szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;

mobil éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; elhelyezés biztosítása

 összejövetelekhez; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03490

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Szente Gergely, Mályi (HU)

 Tóth Enikő, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Táncbemutatók szervezése; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tánciskolák; táncoktatás

felnőtteknek; táncoktatás gyerekeknek; táncoktatás nyújtása; táncos bemutatók szervezése; táncos előadások

bemutatása; táncos események szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; tánctermi

 szolgáltatások; táncversenyek szervezése; táncstúdiók.

 ( 210 ) M 19 03497

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  MOHAnet Mobilsystems Műszaki Fejlesztő Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bőgős Péter, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, mozgóképi, optikai, súlymérő, egyéb

mérő-, jelző-, ellenőrző (felügyeleti), életmentő és oktató berendezések és felszerelések: elektromos áram

vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és

berendezések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses

adathordozók; hanglemezek; CD-k (kompakt lemezek); DVD-k és egyéb digitálisan rögzített média; szerkezetek

érmebedobással működő készülékekhez, regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések,

 számítógépek; számítógépes szoftverek; tűzoltó készülékek.

  38    Távközlés.

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

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

 ( 210 ) M 19 03509

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Otthon Centrum Pénzügyek

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek.

 ( 210 ) M 19 03516

 ( 220 ) 2019.11.20.

 ( 731 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03517

 ( 220 ) 2019.11.20.

 ( 731 )  GLOBUS Konzervipari Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Soupy

 ( 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03531

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  Aranyalma Családi Napközi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Oviverzum

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

 ( 210 ) M 19 03647

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Phenomenon Agents Limited, Tortola (VG)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AKAI

 ( 511 )  12    Elektromos kerékpárok, motoros kerékpárok, összecsukható elektromos kerékpárok, mobil robogók, mozgó

járművek, mozgó szállítóeszközök, motoros robogók fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak számára, motoros

kocsik fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak számára, motoros kerekes székek mozgáskorlátozottak és

mozgáskorlátozottak számára, mozgáskorlátozottak és csökkent mozgásképességűek részére készített járművek,

járművek fékbetétei, járművek fékpofái, járművek fék-alkatrészei, autó fékbetétek, járművek féktárcsái, fékek

kerékpárokhoz, járműfékek, kerékpár ülések, kerékpár ülésmagasítók, gyerek kerékpár-ülések, kerékpár

kormányok, kerékpár-vázak, kerékpár-motorok, kerékpár-szivattyúk, kerékpár-pedálok, kerékpár gumiabroncsok.

A rovat 37 darab közlést tartalmaz.
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