
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 01170

 ( 220 ) 2019.04.08.

 ( 731 )  Hajdu Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; Pay Per Click (PPC) hirdetés; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása;

 reklámterjesztés.

 38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás; elektronikus levelezés, e-mail; internetes fórumok biztosítása;

 mobiltelefonos kommunikáció; rádióadás.

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; fotóriportok

készítése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; partik tervezése [szórakoztatás]; online, nem

 letölthető videók biztosítása; szórakozási, szórakoztatási információk; videó rögzítés.

 ( 210 ) M 19 01798

 ( 220 ) 2019.06.06.

 ( 731 )  Sándor László, Fonyód (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, kerékpáralkatrészek, kerékpárkiegészítők.

  35    Kerékpárok és kerékpáralkatrészek kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

  37    Kerékpárok javítása, szervizelései, szerelési szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 02496

 ( 220 ) 2019.08.12.

 ( 731 )  Triász-Tömlő Kft, Felsőzsolca (HU)

 ( 541 ) Triász-Tömlő

 ( 511 ) 6    Csövek, vezetékek és tömlők, valamint ezekhez való szerelvények, többek között szelepek, fémből; fali

tömlőtartók fémből; fém tömlőszorító bilincsek; fémből készült csatlakozók tűzoltó tömlőkhöz; kézi működtetésű

 fém tömlőtartó dobok; tömlő szerelvények fémből; visszahúzó rugós tömlődobok fémből.

 7    Mechanikus dobok, tekercsek hajlékony tömlőkhöz.

  17    Tömítő gumilapok.

 ( 210 ) M 19 02629

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  Preczerné Kobelák Szilvia, Hódmezővásárhely (HU)

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

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

 ( 210 ) M 19 02632

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  Mya Fashion Bt., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 02636

 ( 220 ) 2019.08.29.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Egyesy Géza-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

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

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, -közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; 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 a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

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

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

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

biztosítása; 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; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

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

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

szervezése (oktatás vagy- szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 02637

 ( 220 ) 2019.08.29.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Herczeg Ferenc-díj

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

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

telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós műsorszórás, -közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek,

 képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; 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 a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

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

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

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

biztosítása; 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; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

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

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

szervezése (oktatás vagy- szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 19 02638

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  Deák Dóra, Kaposvár (HU)

 ( 541 ) SztereoTrip

 ( 511 )  9    Letölthető podcastok; podcastok.

 41    Podcastok létrehozása [írása]; szórakoztatás podcaston keresztül; oktatótartalom létrehozása [írása]

 podcastokhoz.

 ( 210 ) M 19 02639

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  Mya Fashion Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 02640

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  SOLTRON - SUN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilvágyi Billinger Ágnes, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szoláriumgépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02641
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 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  FITOZOA Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Csontos és Törőcsik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 02642

 ( 220 ) 2019.08.29.

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

 ( 740 )  Dr. Murányi István, Eger

 ( 541 ) Kétútköz

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

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

 olajok és zsírok.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 02643

 ( 220 ) 2019.08.30.

 ( 731 )  Novel Food Kft., Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Rövidnadrágok, sortok.

  26    Hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek.

 32    Ale [angol sör]; ipa (indiai pale ale sörök); ízesített sörök; kézműves sörök; láger sörök [alsóerjesztésű

 sörök]; pale ale világos sör; porter [sör]; saison sör; sörök; stout [erős barna sör]; kávé ízű ale sör; kávé ízű sör.

 35    Egyéni reklámok elkészítése mások számára; digitális reklámszolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok

elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus

 formában; online reklám- és marketingszolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02645

 ( 220 ) 2019.08.30.

 ( 731 )  Pascal-Door Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Acél építőanyagok; acélkeretek épületekhez; ajtókilincsek fémből; ajtókeretek fémből; ajtókeretek, ajtótokok

fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtóbetétek fémből; fém ajtókeret; fém

ajtókeretek; fém ajtókilincsek; fém ajtóprofilok; fém alkatrészek ajtókhoz; fém ajtótámasztó szerkezetek; fém
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 ajtótámasztók; fém ajtóütközők; fém ajtózsanérok.

 19    Ajtók, nem fémből; ajtókeretek, ajtótokok fából; ajtókeretek, ajtótokok nem fémből; ajtókeretek, nem

fémből; ajtókhoz használt táblaüveg; ajtópanelek, nem fémből; belső ajtók nem fémből; biztonsági üveg; edzett

 üveg építési célokra; fa ajtók; fa ajtók épületekhez; harmonikaajtók, nem fémből; külső ajtók nem fémből.

 37    Ajtó és ablak beszerelése; ajtók beszerelése; ajtókeretek javítása; ajtóvasalatok felszerelése; ajtócsukókkal

 kapcsolatos karbantartási és javítási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02646

 ( 220 ) 2019.08.30.

 ( 731 )  BIOKOPRI Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 19 02647

 ( 220 ) 2019.08.30.

 ( 731 )  PD Real Estate Development Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) DUNA PEARL

 ( 511 )  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

 ingatlanárverések szervezése és lebonyolítása.

 36    Ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés;

ingatlantanácsadás; ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlanértékelés; ingatlan-értékbecslés;

ingatlanadminisztráció; ingatlan befektetések; ingatlanok bérbeadása; ingatlanvagyon finanszírozása;

ingatlanvagyon-kezelés; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés

 finanszírozása; építési projektek pénzügyi menedzsmentje.

 37    Építés, építkezés és bontás; lakóingatlan-építés; ingatlanok karbantartása; ingatlanfelújítás; ingatlantakarítás;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés].

 ( 210 ) M 19 02764

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) ROTIDON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02765

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) BABARYD

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02766

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) SOLETTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02767
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 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) BANAVIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02768

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) TANTARO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02769

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) UTERNA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02770

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) BIBYRAX

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02771

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) VITUDIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02772

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) BUBUXIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02773

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) DALNAVILLA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02774

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) CARISSILA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02775

 ( 220 ) 2019.09.13.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) DOMORON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02776

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) CUPARYL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02777

 ( 220 ) 2019.09.13.

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

 ( 541 ) FUTAGIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 19 02938

 ( 220 ) 2019.09.25.

 ( 731 )  Tóbi László Dániel, Hatvan (HU)

 ( 541 ) DYESWAP

 ( 511 )  9    Divatos napszemüvegek; napszemüveg tokok; napszemüveg keretek; napszemüveg lencsék.

 ( 210 ) M 19 02945

 ( 220 ) 2019.09.25.

 ( 731 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) Kiss Béauty

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodoráló

szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; fogkrémek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajspray; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

körömlakkok; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);

 szempillaspirál; szőrtelenítők.

 ( 210 ) M 19 02947

 ( 220 ) 2019.09.25.

 ( 731 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss-Meggyesi Zita, Budapest

 ( 541 ) USHAS

 ( 511 ) 3    Ajakfények; ajakrúzsok; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek; dezodoráló

szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; fogkrémek; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajspray; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; kozmetikai, szépségápolási készítmények;

körömlakkok; lakkeltávolító termékek, lakklemosók; samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);

 szempillaspirál; szőrtelenítők.

 ( 210 ) M 19 03186

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  Vegyimester Kft., Verpelét (HU)

 ( 541 ) Prokum

 ( 511 ) 5    Biocidok; bio rovarirtó szerek háztartási használatra; egérirtó szerek; légyfogó ragasztók; patkányirtó szerek;
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patkánymérgek; rágcsálóirtók; ragasztóval bevont szalagok kártevők elleni használatra; rovarirtó szerek,

inszekticidek; rovarirtó szerek háztartási használatra; rovarirtó készítmények; rovarirtó termékek; rovarirtó szerek

kertészeti célokra; rovarirtók háztartási használatra; rovarirtók mezőgazdasági használatra; rovarok irtására

 szolgáló szerek; rovarokat vonzó anyagok; szintetikus biocidok; vegyi készítmények kártevőirtásra, féregirtásra.

 21    Egérfogók; patkányfogók [csapdák]; elektromos rovarölő csapdák; csapdák rágcsálóknak; csapdák kártevők

 ellen.

  37    Kártevőirtás; kártevőirtás lakóépületekben; kártékony állatok irtása; patkányirtás.

 ( 210 ) M 19 03341

 ( 220 ) 2019.10.30.

 ( 731 )  Cupler System Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) Cupler

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

 villák kivételével.

 ( 210 ) M 19 03352

 ( 220 ) 2019.11.01.

 ( 731 )  Nagy Gyula, Budapest (HU)

 ( 541 ) Sorsképek

 ( 511 )  44    Holisztikus pszichoterápia; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos

 szolgáltatások]; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 03358

 ( 220 ) 2019.11.04.

 ( 731 )  furbify s.r.o., Kolárovo (SK)

 ( 300 )  2083-2019 2019.09.24. SK

 ( 541 ) furbify

 ( 511 ) 9    Számítógépek, monitorok (számítógépes hardver), számítógépes nyomtatók, a 9-es osztályba tartozó

számítógépes tartozékok, tabletek (számítógépek), laptopok (számítógépek), minilaptopok (számítógépek),

 smartbookok (számítógépek), okostelefonok (mobiltelefonok).

 37    Számítástechnika, számítástechnikai és elektrotechnikai cikkek karbantartása, telepítése és javítása,

 számítógépes hardver illesztése.

 ( 210 ) M 19 03359

 ( 220 ) 2019.11.04.

 ( 731 )  furbify s.r.o., Kolárovo (SK)

 ( 300 )  2083-2019 2019.09.24. SK

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépek, monitorok (számítógépes hardver), számítógépes nyomtatók, a 9-es osztályba tartozó

számítógépes tartozékok, tabletek (számítógépek), laptopok (számítógépek), minilaptopok (számítógépek),

 smartbookok (számítógépek), okostelefonok (mobiltelefonok).

 37    Számítástechnika, számítástechnikai és elektrotechnikai cikkek karbantartása, telepítése és javítása,

 számítógépes hardver illesztése.

 ( 210 ) M 19 03371

 ( 220 ) 2019.11.05.

 ( 731 )  Müller GmbH & Co. KG, Ulm (DE)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  1    Mesterséges édesítőszerek [vegyi készítmények].

5    Diétás termékek gyógyászati célokra; diétás étel-kiegészítők; táplálékkiegészítők diétás célokra; vitamin

 italok.

 29    Gyümölcsbefőttek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; főtt gyümölcsök; zselék; zöldségkrémek;

kenésre való gyümölcsök és zöldségek; tartósított, szárított és főtt gyümölcs és zöldség; kandírozott,

kristályosított gyümölcsök; tejsavó; feldolgozott diófélék; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; lekvárok lenmagból;

gyümölcspürék; hús alapú mousse kalóriacsökkentő (csökkentett energia-tartalmú) édesítőszerekkel; cukrozott

 gyömbér; gyümölcsös szeletek kalóriacsökkentő (csökkentett energia-tartalmú) édesítőszerekkel.

 30    Ecet; cukor; müzli; müzliszeletek; gabonaszeletek; zabdara; feldolgozott búzakorpa emberi fogyasztásra;

búzacsíra; feldolgozott zabkorpa emberi fogyasztásra; a 30. osztályba tartozó savótartalmú édességek; a 30.

osztályba tartozó gyümölcsöt tartalmazó édességek, amennyiben a 30. osztályba tartoznak; rizs gofri; kakaó és

helyettesítői; kapucsínók; eszpresszókávé; csokoládés italporok; finom pékáruk és cukoráruk; brownies (kis

csokoládés sütemények); eclair fánkok; madeleine (teasütemény); csokoládé; csokoládés édességek;

csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéval bevont dió/mogyoró; csokoládé drazsé; tejkaramella; pralinék; petits

fours [sütemény]; mozart golyó (csokoládé); nugát; mandulás nugát; karamellák [cukorkák]; csokoládé szeletek;

édességek zselével; csokoládéval borított gyömbér; gumicukorkák; édesgyökér [cukrászáru]; édességek

cukrászáruk formájában; torták; cukormentes édességek; rágógumi; cukormentes rágógumi; gabonafélékből

készült snackek; készételek tésztából; készételek rizsből; búzatöret; kombucha italok; kávé; tea; marcipán;

csokoládés rumos trüffel; csokoládék, cukrok, sütemények kalóriacsökkentő (csökkentett energia-tartalmú)

 édesítőszerekkel.

  31    A 31. osztályba tartozó diófélék, gabonák, magvak, lenmag (nyers).

 32    Gyümölcslevek [italok]; szénsavas víz; ásványvíz [italok]; egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek kalóriacsökkentő (csökkentett energia-tartalmú) édesítőszerekkel; sörök; ízésített sörök;

 alkoholmentes sörök.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 19 03460

 ( 220 ) 2019.11.13.

 ( 731 )  Nádudvari Élelmiszer Kft., Nádudvar (HU)

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

  ( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

 30    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].

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

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

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

 ( 210 ) M 19 03469
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 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  Lindmayer Zsuzsanna, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Velkei Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03474

 ( 220 ) 2019.11.15.

 ( 731 )  AFLOFARM Farmacja Polska Sp.z o.o., Pabianice (PL)

 ( 740 )  Kelemen Kinga Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Szappanok; illatszer készítmények; esszencia olajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogkrémek;

 kozmetikai kenőcsök.

5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati célokra; diétás anyagok gyógyászati

célokra; étrend-kiegészítők; speciális táplálékkiegészítők gyógyászati célokra; bébiételek; gyógynövények;

növényi kivonatok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; gyógyszerészeti készítmények gyógyászati célokra

 tabletták, kapszulák, pasztillák, cukorkák, folyadékok, porok, habok, aeroszolok formájában.

 ( 210 ) M 19 03477

 ( 220 ) 2019.11.15.

 ( 731 )  Chef Market Élelmiszer Nagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Csomád (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    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].

 ( 210 ) M 19 03481

 ( 220 ) 2019.11.15.

 ( 731 )  SmartWay Solution Kft., Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 03487

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Lakatos Péter, Szentendre (HU)

 ( 541 ) Movelab Academy

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 19 03489

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Ginko Bt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Kertészeti eszközök kölcsönzése; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészeti műtrágyák

használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; kertészeti szolgáltatások; kertészeti tanácsadás; kertészi és

kertészeti szolgáltatások; növényápolási szolgáltatások [kertészeti szolgáltatások]; online tájékoztatás

mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan; tájékoztatás mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti szolgáltatásokkal kapcsolatban; tanácsadási és konzultációs szolgáltatások a mezőgazdasági és

 kertészeti trágyák felhasználásával kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 03500

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  Kis-Fleischmann Attila Zsolt, Budapest (HU)

 Kis-Fleischmann Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Raktározás, raktár bérbeadása, raktárak bérbeadása, raktárhely bérbeadása, raktározási információk,

raktározási szolgáltatás, raktározási létesítmények bérbeadása, raktározás, tárolás, elhelyezési szolgáltatás

 raktárakban.

 ( 210 ) M 19 03506

 ( 220 ) 2019.11.19.

 ( 731 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Rothmans

 ( 511 ) 3    Aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; bőrápoló olajok [nem

gyógyhatású]; illatszerek, eszenciaolajok; kókuszolaj kozmetikai célokra; növényi illóolajok; olajok parfümökhöz

és illatszerekhez; parfümolajok kozmetikai készítmények gyártásához; rózsaolaj; menta esszencia [illóolaj];

természetes olajok kozmetikai célokra; természetes esszenciaolajok; alapanyagok virágokból készült

parfümökhöz; aromaanyagok parfümökhöz; aromák illatszerekhez; borsmentaolaj [illatszerek]; folyékony

parfümök; cédrusfa parfüm; illatosított testpermetek, spray-k; illatosított testápoló tejek és krémek; illatosított

kendők; illatosított krémek; illatosított kölnik, arcvizek; ionon [illatszergyártás]; illatszer készítmények; kölnivel

átitatott eldobható kendők; ámbra [illatszer]; virágkivonatok [illatszerek]; testdezodorok [illatszerek]; test spray-k

[nem gyógyhatású]; természetes olajok parfümökhöz; természetes illatszerek; szintetikus vanillin

[illatszerkészítmények]; szintetikus illatszerek; szilárd parfümök; rózsaolaj kozmetikai célokra; parfümök

személyes használatra; parfümvizek, illatosított vizek; parfümök ipari célokra; parfümkivonatok; parfüm

készítmények; parfüm; kölnivíz; levendulaolaj kozmetikai használatra; levendulavíz; menta illatszerekhez;

dezodorok személyes használatra [illatszerek]; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; arcfestékek;
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arckorrektor; arc- és testcsillám; alapkrém; arcpúder; barnító tejek [kozmetikumok]; bőralapozó; bőrkorrektor

krémek; bőrbarnító krémek; dekoratív kozmetikai termékek; csillám kozmetikai célokra; dekormatricák

kozmetikai használatra; kompakt púderek [kozmetikumok]; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai

folyadékkal impregnált nedves papír kéztörlők; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai habok; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz;

önbarnító készítmények [kozmetikumok]; smink arcra és testre; napozók, barnítók [kozmetikumok];

sminkkészletek; sminkceruzák; sminklemosó folyadékok; sminkkészítmények arcra és testre; szemhéjtusok,

 szemkihúzók [kozmetikumok]; testfestékek (kozmetikumok); szempillaspirál.

 ( 210 ) M 19 03605

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Régens Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Árva Zsuzsanna, Budapest

 ( 541 ) Alrite

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

 elemzési és ipari kutatási szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 19 03606

 ( 220 ) 2019.11.28.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Egészségügyi, egészségmegőrző termékek kereskedelme.

 ( 210 ) M 19 03609

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Napcsillag

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

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

 csiszolószerek.

 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.

 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.

 30    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].

 ( 210 ) M 19 03611

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  KÉZI-VARÁZS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vénus mouliné
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 ( 511 )   23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

 ( 210 ) M 19 03612

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  WINE CONCEPT Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok, borpárlatok, bor alapú készítmények, habzóborok, pezsgők.

 ( 210 ) M 19 03613

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja (HU)

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

 ( 541 ) NAR-WALL

 ( 511 )  17    Nemfém szerkezetek zaj csökkentésére [szigetelés]; zajcsökkentő panelek; zajvédő falak; hangszigetelők

 épületekhez; hangszigetelők; hangelnyelő lapok; hangelnyelő béléselemek; hangtompító burkolatok.

 ( 210 ) M 19 03614

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  Akusztika Mérnöki Iroda Kft., Baja (HU)

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

 ( 541 ) PUTEX

 ( 511 )  17    Nemfém szerkezetek zaj csökkentésére [szigetelés]; zajcsökkentő panelek; zajvédő falak; hangszigetelők

 épületekhez; hangszigetelők; hangelnyelő lapok; hangelnyelő béléselemek; hangtompító burkolatok.

 ( 210 ) M 19 03617

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  CMI Environment Hungary Kft., Nagykanizsa (HU)

 ( 541 ) VENTACID

 ( 511 )  11    Durva szűrők vízszűrésre; berendezések szennyvíz tisztításához; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő

berendezések]; háztartási vízszűrő egységek; ioncserélő berendezések; ipari szennyvíztisztító telepek; ipari

víztisztító berendezések; ipari víztisztítók; ivóvíz előállítására szolgáló víztisztító egységek; ivóvíz szűrésére

szolgáló berendezések; klórozó egységek vízkezeléshez; levegő kezelésére szolgáló ionizátorok; membrános

víztisztító berendezések; reverz ozmózist alkalmazó vízsótalanító berendezések; sótalanító berendezések;

ozmózisos vízkezelő berendezések; sótalanító üzemek, egységek; szennyvízkezelő tartályok ipari használatra;

szennyvízkezelő tartályok; szennyvízkezelő tartályok háztartási célokra; szennyvíztisztító berendezések;

szennyvízkezelő [-tisztító] berendezések; szennyvíztisztító felszerelések; szennyvíztisztító üzemek;

szennyvíztisztítók; szennyvízülepítő berendezések; szennyvíztisztító egységek; tengervíz sótalanító berendezések;

tengervíz-sótalanító berendezések; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; víz

mésztelenítésére szolgáló berendezések; víz vízkőmentesítésére szolgáló berendezések; vízfertőtlenítő

készülékek; vízkezelő berendezések; vízlágyító egységek; vízlágyító készülékek; vízlágyító berendezések;

vízkezelő készülékek; vízkezelő egységek; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízkezelő berendezések

vízlágyításra; vízkezelő berendezések vízlágyításra, otthoni használatra; vízlágyító készülékek és berendezések;

vízlágyítók; vízlágyítók [készülékek]; vízsótalanító berendezések; vízsótalanító üzemek; vízsterilizáló

berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; vízszűrő berendezések; vízszűrő berendezések ipari használatra;
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gázmosó szeparátorok; gázmosók, gáztisztítók; gázok tisztítására használt mosóoszlopok; gázok tisztítására

használt mosótornyok; gázszűrők [háztartási vagy ipari berendezések részei]; nedves gáztisztítók; ipari

légtisztítók; helyiség szagtalanítók adagoló rendszerei; légfrissítő, szagtalanító berendezések; légszűrők ipari

berendezésekhez; légtisztító berendezés; víztisztító tartályok; járókerekek szellőztető ventillátorokhoz; elszívó

ventilátorok; szagelszívó ventilátorok; szellőztető ventilátorok ipari célokra; szellőztető ventilátorok; ventilátorok

 gázelszívókhoz.

  19    Tároló tartályok [szerkezetek], nem fémből; tartályok [szerkezetek], nem fémből.

 20    Esővízgyűjtő tartályok, nem fémből; műanyag tartályok az agrokémia számára; tárolók [nem fém tartályok];

tárolók (nem fémből) tartályok formájában; tartályok (nem fémből) áruk kezelésére [nem háztartási vagy konyhai

használatra]; tartályok (nem fémből) kis hordók formájában; tartályok (nem fémből) tárolási célokra [nem

háztartási vagy konyhai használatra]; tetők, kupakok tartályokhoz, nemfém anyagokból; tartályok, nem fémből,

 tárolási célokra; többfunkciós tartályok [nem fémből és nem háztartási vagy konyhai használatra].

 37    Szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szagtalanítási szolgáltatások; szellőztető

berendezések üzembe helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések tervszerű

 szervizelése.

 40    Ipari folyamatokból származó szennyvizek kezelése; levegő szagtalanítása; légtisztítás; levegőkezelés;

 vízkezelés.

 ( 210 ) M 19 03620

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Szigeti, Raszler & Kulisity Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állásbörzék szervezése és lebonyolítása; álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítő ügynökségi

szolgáltatások számítógépek használatában képzett személyek számára; állásközvetítői konzultáció;

állásközvetítő ügynökségi szolgáltatások általános irodai pozíciókban dolgozó személyzet számára; állásközvetítő

ügynökségi szolgáltatások bemutatóházak személyzetének biztosításához; munka- és karrier lehetőségekre

vonatkozó információs szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; munkaelemzés a munkavégző

képességeinek és igényeinek megállapítására; munkaerő alkalmassági vizsgálata; munkaerő áthelyezés;

munkaerő-áthelyezéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; munkaerő kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési

szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítése határozott idejű munkára; munkaerő közvetítése

határozott időre; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő közvetítő

 szolgáltatások.

 41    Karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és

felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások

(oktatási vagy képzési tanácsadás); számítógépesített képzés a karrier tanácsadás területén; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatási célú

konferenciák tervezése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; szakképzéssel kapcsolatos konferenciák

szervezése; üzleti konferenciák lebonyolítása; konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés.

 ( 210 ) M 19 03621

 ( 220 ) 2019.11.27.

 ( 731 )  Valek Gáspár, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  29    Készételek húsból; zöldséges készételek; főként zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; elsősorban

halból álló készételek; elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; elsősorban kacsából álló készételek;

elsősorban pulykából álló készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként húspótlókat tartalmazó

készételek; főként csirkét tartalmazó készételek; főként szalonnát tartalmazó készételek; főként vadhúst

tartalmazó készételek; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; főként húsból álló készételek; főként tojást

tartalmazó készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból

készült készételek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; főként halvagdalékot, zöldségeket,

 főtt tojást és erőlevest tartalmató készételek; gyümölcsön, zöldségen, húson, halon alapuló készétel.

 30    Rizses készételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként tésztát tartalmazó készételek; burgonyalisztből

készült sós készételek csokoládé alapú szeletek [készétel]; metélttészta-alapú készételek; készételek pizzák

formájában; főleg rizsből készült száraz és folyékony készételek; túlnyomórészt tésztát tartalmazó száraz és

 folyékony készételek.

  39    Készételek és italok házhozszállítása.

 43    Ételkészítés; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; étkezdei, menzai

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03622

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  K-L Electro Bt., Szerencs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Levendulaolaj.

  14    Ékszerek (horgolt fülbevaló, karkötő).

  20    Illatosított párna.

  28    Karácsonyfadísz-horgolt, babaruha.

  29    Szárított zöldség-gyümölcs, lekvár, befőtt, savanyúság.

  30    Száraztészta.

  31    Friss zöldség-gyümölcs, fűszernövény.

  32    Gyümölcslé, szörp.

 ( 210 ) M 19 03623

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  Kerekes Péter Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; időszakos kiadvány (magazin), könyv és könyvecskék.

 ( 210 ) M 19 03624

 ( 220 ) 2019.11.28.

 ( 731 )  ECO CONDENS Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Tóth Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 210 ) M 19 03637

 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Dr. Sallai Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03638

 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Western Digital Technologies, Inc., San Jose (US)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Biztonsági mentésre szolgáló meghajtók számítógépekhez; üres flash memóriakártyák; üres USB flash

memóriakártyák; adattároló eszközök tokjai; számítógépes lemezmeghajtók; számítógépes hardver és szoftver

adattároláshoz; számítógépes memóriák; számítógépes memóriaeszközök; számítógépes hálózati hardver;

számítógépes perifériák; adatok visszakeresését lehetővé tevő számítógépes szoftver; számítógépes program;

adatkábelek; adattömörítő szoftver; letölthető mobil alkalmazások; elektronikus áramköri kártyák; elektronikus

memóriák; titkosító szoftver; flash kártya adapterek; flash kártyaolvasók; flash memóriakártya; flash memória

meghajtók; flashmemória; merevlemez-meghajtók; integrált áramköri chipek; mágneses adathordozók, lemezek;

memóriakártya tokok; memóriakártyák; videojáték-gépek memóriakártyái; hordozható flash memóriaeszközök;

hordozható zenelejátszók; tápkábelek; biztonságos digitális (SD) memóriakártyák; félvezető memóriaeszközök;

adattároló eszközök működtetésére és adminisztrálására szolgáló szoftver; félvezető meghajtók; USB flash

 meghajtók; lapka (wafer) integrált áramkörökhöz; számítógép hardware.

 16    Kartondobozok; katalógusok; számítógépes hardver felhasználói kézikönyvek; számítógépes kézikönyvek,

útmutatók; használati utasítások; tanítási és oktatási anyagok; használati útmutatók számítógépes szoftverekhez;

oktató kézikönyvek; csomagolóanyagok; papírdobozok; csomagolásra szolgáló papírok; papírcímkék; műanyag

zacskók csomagoláshoz; műanyag fólia csomagolásra; nyomtatott könyvecskék; nyomtatott brossúrák;

nyomtatott tájékoztató szórólapok; nyomtatott tájékoztató lapok; nyomtatott szórólapok; nyomtatott kézikönyvek;

 nyomtatványok; nyomtatott hírlevelek; nyomtatott pamfletek; cégtáblák papírból vagy kartonból; íróeszközök.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; üzleti információk szolgáltatása;

kiskereskedelmi szolgáltatások adattárolók tokjaival kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes

hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások a számítógépes perifériákkal kapcsolatban;
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kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások

 hordozható médialejátszókkal kapcsolatban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban.

 42    Kutatási szolgáltatások; tervezési szolgáltatások; számítógépes hardverek tervezése és fejlesztése;

 felhőalapú számítástechnika; számítógép-programozás; számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03640

 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Szántó Attila Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőfalvi Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Antioxidánsok; diétás és táplálkozási készítmények; folyékony étrend-kiegészítők; L-karnitin fogyókúrához;

multivitamin készítmények; multivitaminok; táplálékkiegészítők; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék

étkezés helyettesítőjeként való használatra; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin cseppek; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

 vitaminos gumicukorkák; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában.

 29    Halkrém; tenger gyümölcseiből készült krém; alga emberi fogyasztásra; áloé vera emberi fogyasztásra

elkészítve; aszalt gyümölcskeverékek; bab, tartósított; babok; banánchipsek; bevont földimogyorók; bogyós

gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; brokkoli; burgonya alapú rágcsálnivalók; burgonya, feldolgozva;

burgonya-hasáb formájú chipsek; burgonya, tartósítva; burgonya alapú saláták; burgonyából készült

rágcsálnivalók; burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyasaláták; chilibab; chipsek; citrom, feldolgozva;

csemegekukorica, elkészített; csemegekukorica, feldolgozott; csemegekukorica [konzervált]; citromlé étkezési

használatra; csicseriborsó, feldolgozva; csípős savanyúság, savanyúságos szószok; csonthéjas magvak étkezésre;

datolya; ehető magvak; ehető szárított virágok; ehető tengeri alga; elkészített zöldségek; előételként felszolgált

saláták; előkészített gombák; előkészített gyökerek; előkészített gyümölcsök; előre felvágott zöldségek; előre

összevágott zöldségsaláta; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó előre csomagolt fagyasztott főételek; előre

összevágott zöldségek salátákhoz; elsősorban zöldségféléket tartalmazó készételek; étkezési napraforgómag;

fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott hasábburgonya; fagyasztott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek;

feldolgozott édesburgonya; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott hüvelyesek; feldolgozott hüvelyes

zöldségek; feldolgozott zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; fermentált gyümölcsök; fermentált zöldségek;

főtt gyümölcsök; főtt diófélék; főtt rizsre szórható szárított tengerialga-pehely [ochazuke-nori]; gomba, tartósított;

grillezett zöldségek; gyorsfagyasztott zöldséges ételek; gyümölcs chipsek; gyümölcsdesszertek; gyümölcshéjak;

gyümölcskonzervek; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcsök és diófélék vegyesen;

gyümölcsös rágcsálnivalók; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspépek; illatosított gyümölcs; kandírozott gyümölcs

rágcsálnivalók; kandírozott gyümölcsök; kandírozott, mázzal bevont gyümölcsök; kész saláták; kocsonyák,

dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; konzerv gyümölcsök; konzerv zöldségek; magvak, elkészítve;

magvak, feldolgozott; olajbogyók [feldolgozott]; palackozott gyümölcsök; rágcsálnivaló-keverékek, amelyek

feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; savanyított

gyümölcsök; savanyított zöldségek; sózott diófélék; szárított diófélék; szárított gyümölcs; szárított gyümölcs

alapú rágcsálnivalók; szárított gyümölcsből készült termékek; szárított hüvelyesek; szárított zöldségek; szeletelt

gyümölcsök; szeletelt zöldség, konzerv; tökfélék [növények, konzervek]; tzatziki; üveges szeletelt gyümölcsök;

üveges zöldségek; vágott gyümölcsök; vágott zöldségek; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú előételek;

zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldséglé

koncentrátumok étkezési célokra; zöldségpüré; zöldségsaláták; elsősorban halból álló készételek; elsősorban halat

 tartalmazó fagyasztott ételek; fagyasztott hal; fagyasztott rákfélék, kagylók; fagyasztott tenger gyümölcsei.

 30    Alacsony szénhidráttartalmú édességek; croissant-ok; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 2. szám, 2020.01.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M42



alapú szendvicskrémek; csokoládé alapú termékek; csokoládébevonatok; csokoládébevonatos gyümölcsök;

csokoládédesszertek; csokoládék; csokoládéval bevont édességek; cukrászáru; édességek diófélékből; édességek

fagyasztott formában; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös töltéssel; ehető papír;

fagyasztott tejes édességek; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; fogyasztásra kész pudingok; gofri; habok;

kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő összetevőként]; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; marcipán; mogyorókrémek;

müzli desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú

diétához; nem gyógyhatású édességek, cukortermékek; pékáruk; pudingok mint desszertek; sós kekszek; tejet

tartalmazó nem gyógyhatású édességek; tiramisu; zselét tartalmazó cukrászáruk; aromás teák [nem gyógyászati

célra]; cikória és cikóriakeverékek pótkávéként; csokoládé alapú italok; csokoládé alapú tejes italok; instant kávé;

instant teák; jeges teák; jegeskávék; kakaó; kakaó alapú készítmények; kakaó keverékek; kakaóporok; kávé; kávé

esszencia; kávébab; kávékeverékek; koffeinmentes kávék; mesterséges kávé; mesterséges tea; növényi alapú

kávépótlók; teák; teák [nem gyógyászati használatra]; teakeverékek; teapótlók; teinmentes tea; gabonafélék meleg

 reggelihez; gabonapelyhek; müzlik; rizslisztkása; zabkásák; rizspelyhek.

 32    Alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; energiaitalok; energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; fagyasztott gyümölcsalapú italok;

fagyasztott szénsavas italok; fehérjeitalok; gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok;

gyümölcspuncs, alkoholmentes; ízesített szénsavas italok; izotóniás italok; izotóniás italok [nem gyógyászati

használatra]; koffeintartalmú energiaitalok; proteinnel dúsított sportitalok; nem szénsavas üdítőitalok; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sörbetek [italok]; sportitalok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes

italok; tápanyaggal dúsított italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; vitaminnal dúsított alkoholmentes

italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok;

vitamintartalmú italok; vizek; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok

italok készítéséhez; gyümölcsszörpök; gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; italok készítéséhez

használt citromlé; italok készítésére szolgáló porok; kivonatok italok előállításához; limonádé szirupok; porok

szénsavas italokhoz; szirupok gyümölcsízű italok készítéséhez; szirupok alkoholmentes italok készítéséhez;

szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök és más alkoholmentes

készítmények italok készítéséhez; szörpök italokhoz; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőitalok

 készítéséhez használt porok.

 ( 210 ) M 19 03643

 ( 220 ) 2019.12.01.

 ( 731 )  Bio Way's Future Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03644

 ( 220 ) 2019.12.01.

 ( 731 )  HOBAGÉP Bt., Sopron (HU)

 ( 541 ) FÉSZEKODÚ

 ( 511 ) 7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.
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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.

 ( 210 ) M 19 03645

 ( 220 ) 2019.12.02.

 ( 731 )  Magyar Gasztrokulturális Rendezvényszervező Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sörfőzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szabadidős rendezvények megszervezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten

keresztül nyújtott tájékoztatás; versenyek, versenysorozatok szervezése; versenyszervezés; versenyek szervezése;

versenyinformációs szolgáltatások; versenyek intézése [szervezése]; versenyek szervezése és lebonyolítása;

versenyek és díjkiosztók rendezése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; gasztronómiai

versenyekkel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy

 szórakoztatás].

 ( 210 ) M 19 03730

 ( 220 ) 2019.12.09.

 ( 731 )  Perei Efraim Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ékszertartókkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; elektronikus órák, karórákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektronikusan vezérelt digitális órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

mechanikus órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; okosórákkal kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; óra szíjakkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

óraalkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; órák és alkatrészeikkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; órakészítő berendezésekhez való alkatrészek és szerelvényekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; órákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

óraszámlapokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; óratartó díszdobozokkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; vezeték nélküli kommunikációs funkcióval rendelkező órákkal kapcsolatos

 kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 37    Órajavítás; órák és időmérő készülékek javítása és karbantartása; órák és karórák javítása vagy

karbantartása; órák és karórák javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; órák, karórák

 karbantartása és javítása; órák, karórák restaurálása; ékszerjavítás.

 ( 210 ) M 19 03732

 ( 220 ) 2019.12.09.

 ( 731 )  Perei Efraim Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kontaktlencse fertőtlenítőszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kontaktlencse

tárolókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kontaktlencsékhez tisztító készítményekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kontaktlencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kontaktlencsetartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; látásjavító

segédeszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; látásjavító szemüvegekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; lencse nélküli szemüvegkeretekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; optikai cikkekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; optikai

segédeszközökkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; polarizációs szemüvegekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemészeti készítményekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; szemészeti üveglencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg

alkatrészekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg párásodásgátló szerekkel

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg pótlencsékkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveg- és napszemüvegtokokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatásokok.

 44    Szemüvegek tisztítására alkalmas törlőrongyokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

szemüvegkeretekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveglencse-tisztító oldatokkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveglencse-védőkkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; szemüveglencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

színezett kontaktlencsékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; tisztítószerrel átitatott

 szemüvegtisztító kendőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03782

 ( 220 ) 2019.12.12.

 ( 731 )  Top-Fish 2001 Kft., Veszprém (HU)

 ( 541 ) STÉG PRODUCTS

 ( 511 )  28    Csalidobók; elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő horgászcsalik tárolására kialakított táskák;

etetőanyagok horgászathoz; fagyasztva szárított horgászcsalétkek; forgókapcsok [horgászfelszerelés];

halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; halhorog-eltávolítók mint horgászfelszerelések; horgász előkék;

horgász horgok; horgász nehezékek; horgászathoz használt kapásriasztók; horgászathoz kialakított táskák;

horgászbot-nyelek; horgászbot rudak; horgászbot tartó állványok; horgászbot tartók; horgászbotok;

horgászbottartók; horgászcsali-dobozok [horgászati cikkek]; horgászcsalik; horgászelőkék; horgászfelszerelés;

horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok; horgászfelszerelések; horgászhálók [sporthorgász];

horgászhevederek; horgászorsó tartók; horgászorsók; horgásztáskák; horgászvillantók; horgászzsinór-toldalékok;

horgászzsinórok, horgászdamilok; horgok horgászathoz; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz;

úszók horgászathoz/halászathoz; úszók [horgászfelszerelés]; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat]; műlegyek horgászathoz;

műlegyes dobozok horgászathoz [horgászati cikkek]; távdobók műlegyes horgászathoz; parti

 horgászbot-támaszok.

A rovat 70 darab közlést tartalmaz.
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