
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 18 01783

 ( 220 ) 2018.06.12.

 ( 731 )  Hester's life Kft., Veszprém (HU)

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

 ( 541 ) veryberry

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények; táplálékkiegészítők.

 29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; almapüré; bogyós gyümölcsök, konzervált; datolya; dióféle-alapú

kenhető krémek; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs csipsz; gyümölcsök,

tartósított; ízesített mogyorók, diók; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; mogyoró, előkészített; mogyorók

 előkészített; mogyoróvaj; szárított zöldségek.

 30    Chips (gabonakészítmény); csokoládé-bevonatú diófélék; diófélékből készült lisztek; gabonakészítmények;

gabonaszeletek; hajdinaliszt (élelmiszerekhez); kekszek, rágcsálnivalók; kukoricapehely; mandulás édességek;

 müzli; zab alapú ételek.

 ( 210 ) M 19 01277

 ( 220 ) 2019.04.18.

 ( 731 )  dr. Ékes Gábor László, Budapest (HU)

 Makai Róbert József, Magyargéc (HU)

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok.

  42    Kozmetikai kutatási szolgáltatás.

  44    Kozmetikai tanácsadási szolgáltatás; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 01627

 ( 220 ) 2019.05.22.

 ( 731 )  Zhou Heng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák;

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok ; ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat];
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lábbelik; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; míderek; muffok

[ruházat]; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek

[ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;

sálak; sapkák; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; úszósapkák; zoknik;

 zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 19 01628

 ( 220 ) 2019.05.22.

 ( 731 )  Zhou Heng, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

 ( 541 ) OSIKA

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák;

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok ; ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat];

lábbelik; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; míderek; muffok

[ruházat]; műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek

[ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek;

sálak; sapkák; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; úszósapkák; zoknik;

 zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 19 01899

 ( 220 ) 2019.06.14.

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

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Készételek, élelmiszerek.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  39    Ételkiszállítás; szállítás.

  43    Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés.

 ( 210 ) M 19 01901

 ( 220 ) 2019.06.14.

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

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás készételek, élelmiszerek.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.
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  39    Ételkiszállítás; szállítás.

  43    Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés.

 ( 210 ) M 19 01904

 ( 220 ) 2019.06.14.

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

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Diétás készételek, élelmiszerek.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  39    Ételkiszállítás; szállítás.

  43    Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés.

 ( 210 ) M 19 02111

 ( 220 ) 2019.07.04.

 ( 731 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területről származó sertésmájas.

 ( 210 ) M 19 02113

 ( 220 ) 2019.07.04.

 ( 731 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területről származó szalámi.

 ( 210 ) M 19 02114

 ( 220 ) 2019.07.04.

 ( 731 )  Gyula Város Önkormányzata, Gyula (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Gyulai kolbász/gyulai pároskolbász eredetmegjelölés területről származó szalámi.
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 ( 210 ) M 19 02256

 ( 220 ) 2019.07.18.

 ( 731 )  dr. Prónay Bence, Budapest (HU)

 Rókusfalvy Pál László, Budaörs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos tanítási és

 oktatási anyagok.

 41    Borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos nevelés;

borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos szakmai képzés;

borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos szórakoztatás;

borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos kulturális

tevékenységek; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-,

szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos konferenciák szervezése és lebonyolítása; borjoggal-,

bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-, szőlészettel- és/vagy

borászattal-kapcsolatos szemináriumok rendezése és vezetése; borjoggal-, bormarketinggel-, borturizmussal-,

 szőlészettel- és/vagy borászattal-kapcsolatos szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 02299

 ( 220 ) 2019.07.24.

 ( 731 )  Filotás Mária, Komárom (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Andrea Ügyvédi Iroda, Komárom

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching; egészségklub szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő adások bemutatása;

könyvkiadás; levelező tanfolyamok; nem reklámcélú szövegek publikálása; személyes oktatófórumok rendezése

és levelezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; vallásoktatás; egészséghez kapcsolódó tanácsadó

 szolgáltatások.

  44    Távgyógyászati szolgáltatás; terápiás szolgáltatások.

  45    Spiritiszta tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 02448

 ( 220 ) 2019.08.07.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) Fulvit

 ( 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.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M478



 ( 210 ) M 19 02454

 ( 220 ) 2019.08.06.

 ( 731 )  Medical Service Budapest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) ÁRKÁD

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 02477

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  Gergely Food Kft., Bag (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; liszttartalmú ételek; tészták és keverékek tésztákhoz; szárított és friss

tészták, nudlik, gombócok; nyers tészták; száraztészták; töltött tészták; fagyasztott tészták; instant tészták;

 tésztaételek - valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

 ( 210 ) M 19 02478

 ( 220 ) 2019.08.09.

 ( 731 )  Gergely Food Kft., Bag (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; liszttartalmú ételek; tészták és keverékek tésztákhoz; szárított és friss

tészták, nudlik, gombócok; nyers tészták; száraztészták; töltött tészták; fagyasztott tészták; instant tészták;

 tésztaételek - valamennyi felsorolt áru Magyarországról származó.

 ( 210 ) M 19 02479

 ( 220 ) 2019.08.08.

 ( 731 )  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Brigitta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

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

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

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 19 02555

 ( 220 ) 2019.08.15.

 ( 731 )  BePro Career Agency Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Schmidt Ádám és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szíjak, pántok mobiltelefonokhoz.

  14    Karkötők [ékszerek]; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel].

 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.

  20    Párnák, díszpárnák; dobozok fából vagy műanyagból.

  21    Bögrék, korsók.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Labdák futballhoz.

 41    Sportlétesítmények üzemeltetése; konferenciák szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és

 konferenciák szervezése.

  43    Vendéglátás.

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 02705

 ( 220 ) 2019.09.06.

 ( 731 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)

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

kommunikáció átírása [irodaifunkciók]; 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; on-line 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; reklám célú forgatókönyvírás;

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek

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

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

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; 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 csomópontszolgáltatások (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 on-line

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

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

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

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

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számitógépes hálózatról online

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

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (I); 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.

 ( 210 ) M 19 02762

 ( 220 ) 2019.09.13.

 ( 731 )  Kőműves Melinda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanok bérbeadása.

  37    Lakóépületek karbantartása, takarítása.

 ( 210 ) M 19 02919

 ( 220 ) 2019.09.24.

 ( 731 )  Marosi Tamás Roland, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, szépségápolási és testápolási készítmények.

 ( 210 ) M 19 02920

 ( 220 ) 2015.07.08.

 ( 731 )  LO.LI. Pharma S.R.L., Roma (IT)

 ( 740 )  De Simone & Partners S. P. A., Roma

 ( 541 ) NORMOXIL

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberi használatra; gyógyászati hatóanyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők emberi

 használatra; diétás és táplálkozási kiegészítők emberi fogyasztásra.

 ( 210 ) M 19 03050

 ( 220 ) 2019.10.03.

 ( 731 )  Angyal Zsolt, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) DogAtlon

 ( 511 )  41    Sportversenyek és sportesemények szervezése; sportoktatás; sporttevékenységek; sportszolgáltatások;

sportpark szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatás szervezése;

sportoktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportesemények megrendezése; gyakorlati képzés

 [szemléltetés]; know-how átadása (képzés); oktatás biztosítása; oktatási vizsgáztatás.

 ( 210 ) M 19 03052

 ( 220 ) 2019.10.03.

 ( 731 )  Várnai Myrtill Adrienne, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Iván Dániel, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching/tréning; egészségvédő klubok szolgáltatásai (egészségügyi tréning); elektronikus könyvek és

folyóiratok online kiadása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások

szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás;

 szakmai újraképzés; szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03172

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  Silencium Plus Kft., Imrehegy (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Tömítések, szigetelések; szigetelőanyagok; hangszigetelő anyagok.

 ( 210 ) M 19 03173

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  Molnár Tibor, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Sportruházat.

  28    Vadász és halász felszerelések.
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  31    Táplálékok és takarmányok állatoknak, ehető csalik.

 ( 210 ) M 19 03177

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  Vakvarjú Csoport Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) 5 villa étterem

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; elhelyezés

biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok

biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára;

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

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

készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és

italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások

számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételrendelési szolgáltatások;

ételszobrászat; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és

bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi

foglalások és ételek megrendelése; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi

tájékoztató szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; főzési tanácsadás; grilléttermek;

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

felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;

koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek;

pizzériák; pub szolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások;

sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés

megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások

ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban;

tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása

éttermekkel kapcsolatban; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások;

tortadíszítések; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi

asztalfoglalásokkal kapcsolatban; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; zártkörű drinkbár szolgáltatások; washoku éttermi

szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; étel és ital

catering bankettekre; étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering

intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel

és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M484



azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek; étkeztetés gyorsbüfékben;

étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások iskolák számára;

étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások szanatóriumok számára;

étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési szolgáltatások oktatási intézmények számára;

étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek

számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak

számára; étkeztetési szolgáltatások nyugdíjasotthonok számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás

szervezése születésnapi bulik számára; japán ételek készítése azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott

szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági

szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása];

kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; receptekkel kapcsolatos tanácsadás;

sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; sonkavágásra

szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre; spanyol ételek készítése azonnali

fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz

szervezése; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; udon és soba éttermek szolgáltatásai;

üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára;

 vendéglátóipar; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03188

 ( 220 ) 2019.10.15.

 ( 731 )  York Communication Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Cziffra Akadémia

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

szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); könyvek és magazinok megjelentetése; kották

kiadása; kottafüzetek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; művészetekkel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása;

tanfolyamok, szemináriumok és műhelyek lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; zeneoktatás; zeneértés

oktatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális

célú műhelyek; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális

tevékenységek; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális

 és művészeti rendezvények szervezése; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése.

 ( 210 ) M 19 03192

 ( 220 ) 2019.10.16.

 ( 731 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  dr. Kecskés István, Budapest 62

 ( 541 ) BONITA

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03302

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  Stickea.hu kft., Érd (HU)

 ( 541 ) stickea

 ( 511 )  16    Öntapadós fóliák [papíráru]; öntapadós címkék papírból; öntapadós címkék, matricák [papíripari];

öntapadós betűk és számok; öntapadós betűk; öntapadós alátétek, korongok [papíripari cikkek]; levélzáró

öntapadós ragasztókorongok; öntapadós nyomtatott címkék; öntapadós textil szalag [papíráruk]; öntapadós vinil

betűk és számok; öntapadós papír; öntapadós szalagok, ragasztószalagok irodai cikként való használatra;

öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós falidíszek papírból; zászlófüzér papírból; zászlódíszek papírból;
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noteszok; jegyzetfüzetek, noteszek; nyomdai alátétek, nem textilből; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; nyomtatott órarendek, menetrendek; sablonok, stencilek; sablonok [papíráruk]; papírból készült

 poszterek; poszterek.

 ( 210 ) M 19 03304

 ( 220 ) 2019.10.25.

 ( 731 )  Balogh János, Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Babapiskóták [cukrászsütemények]; cukrász máz; cukrászáru; cukrászsütemények; desszert mousse-ok

[cukrászárú]; dzsemet tartalmazó cukrászáruk; édesgyökérrel ízesített cukrászáruk; fagyasztott

cukrászsütemények [nem gyógyszeres-]; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; gyümölccsel töltött

cukrásztermékek; folyékony szeszes töltésű cukrászáruk; kristálycukor [nem cukrászáru]; macaron [mandulás

cukrászsütemény]; maláta dextrin mázak cukrászárukhoz; menta cukrászati használatra; pasztillák, szopogatós

tabletták/cukorkák [nem gyógyszerezett édességek/cukrászáruk]; sütemények, cukrászsütemények, torták és

kekszek (aprósütemények); tejes cukrászáruk; zselét tartalmazó cukrászáruk; édesgyökér [cukrászáru];

cukrászsütemények kakaóalapú összetevői; borsmenta cukrászárukhoz; bécsi sütemények; brownie (csokoládés

sütemények); aromás készítmények süteményekhez; aromás készítmények süteményekhez/tortákhoz;

brownie-keverékek (mogyorós-csokoládés süteménykeverékek); csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és

pitékhez; csokoládés sütemények; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládéval bevont sütemények,

torták; cukormáz süteményekhez; cukormázak süteményekhez; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták;

édesbab és rizs alapú sütemény, édesbab lekvárral [nerikiri]; epres sütemények; fagyasztott, hússal töltött

sütemény/tészta; fagyasztott sütemények; fagylaltos sütemények; félhold alakú rizses sütemény [songpyeon]; filo

sütemény; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; gabonapelyhekből, gabonából készült torták, sütemények

emberi fogyasztásra; gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös

sütemények/torták [édes vagy ízesített]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsöt tartalmazó sütemények;

hagyományos koreai rizses sütemény [injeolmi]; híg süteménytészta; hússal és zöldségekkel töltött fagyasztott

sütemény; ízesítők tortákhoz, süteményekhez; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; japán stílusú

gőzölt sütemények (mushi-gashi); jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; készítmények süteményekhez;

keverékek süteménykészítéshez; kölesből készült sütemények; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó sütemények;

krémeket tartalmazó sütemények; krémes sütemények; liszt alapú sütemények; malátás sütemények, torták;

mandulás csókok [sütemény]; mandulás sütemények; melaszos sütemények, torták; mochi-gashi [rizsből készült

japán sütemény]; narancs alapú sütemények; ostya monakához [japán sütemény]; pastila [orosz gyümölcsös

sütemény]; pattogatott rizsből készült kandírozott sütemények; petits fours [sütemény]; por sütemények

készítéséhez; ragadós rizses sütemény (chapsalttock); reggeli sütemények; rizstorta, rizslepény (rizsből készült

sütemény); sós sütemények; sütemény keverékek; sütemény kosárkák; sütemény tészták; sütemények;

süteményekhez való tészta; süteményliszt; süteménypor; süteménypor keverékek; süteményporok;

süteményrudak; süteménytészta; süteménytészta keverékek; szárított cukrozott sütemények rizslisztből (rakugan);

taijaki (hal formájú, különböző töltelékekkel töltött japán sütemény); tartós sütemények; tejsodó alapú töltelékek

süteményekhez és pitékhez; tejszínes, krémes sütemények, torták; tölthető süteménykosárkák; vegán sütemények;

wokban sült rizses tészta, sütemény [topokki]; zabos sütemények emberi fogyasztásra; zöldségekkel töltött

fagyasztott sütemény; zöldséget és baromfihúst tartalmazó sütemények; zöldséget és halat tartalmazó

sütemények; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; csokis párnák [péksütemények]; bagelek

[péksütemények]; csokoládés töltelékek pékárukhoz; dán péksütemény; feldolgozott gabonák, keményítő és az

ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; friss péksütemények; gyümölccsel töltött kenyerek, pékáru;

készítmények pékáruk készítéséhez; leveles tésztából készült péksütemények; mákos péksütemények; pasty

[töltött péksütemény]; pekándiós rúd [édesség]; pékáruk; péksütemények készítésére használt keverékek; töltött

 sós péksütemények; viennoiserie [péksütemények].
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  31    Gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; friss pekándió.

  35    Péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos

szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára.

 ( 210 ) M 19 03309

 ( 220 ) 2019.10.28.

 ( 731 )  Angyal Szilvia, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Péter Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Sómanó 3P száraz sóterápia

 ( 511 )   44    Fizioterápiás szolgáltatás; sóterápiás szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 03310

 ( 220 ) 2019.10.28.

 ( 731 )  Angyal Szilvia, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Péter Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Sómanó 4P orr- és arcüreg átmosás

 ( 511 )   44    Fizioterápiás szolgáltatások; sóterápiás szolgáltatás.

 ( 210 ) M 19 03311

 ( 220 ) 2019.10.28.

 ( 731 )  Yunnan Tobacco International Co., Ltd, Kunming City (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Fűtőberendezések; melegítőlapok; hővisszanyerő berendezések; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy

gáznemű fűtőanyagokhoz; gyújtókészülékek; dohány hűtésére szolgáló berendezések; dohánypörkölő gépek;

 forrólevegős készülékek; elektromos fűtőberendezések; párologtató készülékek, evaporátorok.

 34    Sodorható dohány; öngyújtók dohányosoknak; gyufák; dohány; elektromos cigaretták; elektromos

cigarettában használható folyékony oldatok; dohányaromák, az illóolajok kivételével; cigaretták;

 cigarettaszopókák; cigarettafilterek.

 ( 210 ) M 19 03317

 ( 220 ) 2019.10.29.

 ( 731 )  York Communication Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Kittenberger Kalandkert

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

lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; közösségi sport- és kulturális események szervezése;

kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális események lebonyolítása; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése és tartása; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra;

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; oktatás és tanítás; oktatási célú filmbemutatók;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos

rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; vadvédelmi központok szolgáltatásai [szabadidős, rekreációs
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célokra]; vadászati oktatás; vadászatvezetési szolgáltatások; vadászpartik szervezése; gyermek kalandjátszótér

 szolgáltatások; kaland képzések gyermekek részére; kalandjátszóterek.

 ( 210 ) M 19 03347

 ( 220 ) 2019.10.31.

 ( 731 )  "AXIÁL" Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

 ( 740 )  Potoczky Ügyvédi Iroda, Paks

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Építőipari gépek; kertészeti gépek; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és

 berendezések.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 37    Építkezés; mezőgazdasági gépek és eszközök javítása és karbantartása; mezőgazdasági gépek és eszközök

 javításával vagy karbantartásával kapcsolatos infromációszolgáltatás; gépek átvizsgálása, nagyjavítása.

 ( 210 ) M 19 03395

 ( 220 ) 2019.11.06.

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

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök

vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok

terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámanyagok

terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten

keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; hirdetési hely

 bérbeadása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában.

 38    Adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom

közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő

továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek

műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós

műsorszórása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más

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

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

protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

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

kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltévés közvetítés; kommunikáció

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

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

műholdas 2003580 műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorközvetítés

interneten keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok átvitele kábelen keresztül;

műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen keresztül;műsorszórási berendezések

 működtetése (műsorszórási szolgáltatások).

 41    Hírközlő szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédia publikációk; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri

szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; animációs és élő műsorok gyártása; animációs műsorok

gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos

szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek

készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M488



célokra; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások;

filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés, vágás; folytatásos animációs

kalandshow-k készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; televízióműsorok

bemutatása; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)

gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós műsortervezés (ütemezés); televíziós, rádiós műsorok és

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

szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorokkészítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tv- és

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

 szolgáltatások; tv-műsorok szerkesztése (vágása).

 ( 210 ) M 19 03398

 ( 220 ) 2019.11.06.

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

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök

vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok

terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámanyagok

terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások az interneten

keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; hirdetési hely

 bérbeadása; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában.

 38    Adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás tartalom

közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül történő

továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek

műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós

műsorszórása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más

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

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

protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó

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

kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltévés közvetítés; kommunikáció

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

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

műholdas 2003580 műsorszórás; műholdas televíziós műsorszórás; műsoradás kábelen; műsorközvetítés

interneten keresztül; műsorok adása kábelen vagy műholdon keresztül; műsorok átvitele kábelen keresztül;

műsorszórás globális számítógépes hálózat útján; műsorszórás kábelen keresztül; műsorszórási berendezések

 működtetése (műsorszórási szolgáltatások).

 41    Hírközlő szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;

multimédiás anyagok online kiadása; multimédia publikációk; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri

szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; animációs és élő műsorok gyártása; animációs műsorok

gyártása televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos

szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; élő szórakoztató
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műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek

készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártás oktatási

célokra; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártási szolgáltatások;

filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés, vágás; folytatásos animációs

kalandshow-k készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; televízióműsorok

bemutatása; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)

gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós műsortervezés (ütemezés); televíziós, rádiós műsorok és

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

szolgáltatásai; televíziós szórakoztató műsorokkészítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tv- és

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

 szolgáltatások; tv-műsorok szerkesztése (vágása).

 ( 210 ) M 19 03430

 ( 220 ) 2019.11.10.

 ( 731 )  Yaozhen Lu, Budapest (HU)

 ( 740 )  Czirmarikné Dr. Czupor Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

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

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

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 19 03432

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  VitaminKosár Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03434

 ( 220 ) 2019.11.08.

 ( 731 )  YARA CLEREN Szépségápolási Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Hunyadfalvi Ügyvédi Iroda, Veszprém

 ( 541 ) YARA CLEREN

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

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

 csiszolószerek.
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 ( 210 ) M 19 03435

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  Galgóczi Viktória, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, sapkák; sálak; fátylak; kendők; sportruházat; sportcipők; sportsapkák; tánchoz való

 öltözékek.

  28    Testnevelési és sportcikkek; sportjátékok; sportfelszerelés; ritmikus sportgimnasztika szalagok.

 41    Sportoktatás, edzés és irányítás; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sporttevékenységekkel kapcsolatos

 tanfolyamok; sporttevékenységek oktatása; sportfelszerelések- és eszközök bérbeadása; sportórák nyújtása.

 ( 210 ) M 19 03438

 ( 220 ) 2019.11.11.

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

 ( 740 )  Galavits & Galavits Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 berendezések.

 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.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

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

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

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

  45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából.

 ( 210 ) M 19 03439

 ( 220 ) 2019.11.11.

 ( 731 )  Orlovácz Beatrix, Baja (HU)

 Gyurkity István György, Baja (HU)

 ( 740 )  Dr.Taschner Ádám, Kecskemét

  

( 546 )
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 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények.

 ( 210 ) M 19 03465

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  Deniz Piroska Zsuzsanna, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 210 ) M 19 03470

 ( 220 ) 2019.11.14.

 ( 731 )  Szűcs Brigitta Zita, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Díszítő mágnesek.

  14    Ékszerek; hímzett textilből készült karkötő; kulcstartók (kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel).

 16    Kártyák; képeslapok, levelezőlapok; könyvjelzők; naptárak; nyomdai alátétek; papír alátétek; poháralátét

 papírból; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák.

 ( 210 ) M 19 03486

 ( 220 ) 2019.11.18.

 ( 731 )  Oláh Krisztina, Debrecen (HU)

 Borbély Tamás, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fotóriportok készítése; fotóösszeállítások készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és

videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése videók

formájában; szórakoztató videoszalagok készítése; videofelvételek készítése; videók, videofelvételek készítése;

 videofelvételek szerkesztése.

 ( 210 ) M 19 03520

 ( 220 ) 2019.11.20.

 ( 731 )  Somogyi Róbert, Érd (HU)

 ( 541 ) Kakitündér

 ( 511 )   10    Ürüléktartó tasakok.

 16    Műanyag zacskók kisállatok hulladékának, ürülékének eltávolítására; műanyag tasakok kisállatok

 ürülékének kidobásához.

 ( 210 ) M 19 03521

 ( 220 ) 2019.11.20.

 ( 731 )  Somogyi Róbert, Érd (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   10    Ürüléktartó tasakok.

 16    Műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; műanyag zacskók kisállatok hulladékának, ürülékének

 eltávolítására.

 ( 210 ) M 19 03522

 ( 220 ) 2019.11.20.

 ( 731 )  Somogyi Róbert, Érd (HU)

 ( 541 ) ZOORO

 ( 511 )  21    Kefék kedvtelésből tartott állatok ápolásához; kefék kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; kefék

 lovak számára; lóápoló, lóvakaró kefék; vedlés során alkalmazott kefék kisállatok számára.

 ( 210 ) M 19 03523

 ( 220 ) 2019.11.20.

 ( 731 )  Szik Mátyás, Üröm (HU)

 ( 740 )  dr. Mikecz András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Agyagedények; asztali alátétek, nem papírból vagy textilből; borlevegőztető berendezések; borlevegőztetők;

címkék dekantálókhoz; dekantálók; dugóhúzók; dugók üvegből; üvegdugók; dugóhúzók, elektromos és nem

elektromos; italkiöntők; ivópalackok sportoláshoz; kancsók; konyhai eszközök, kis méretű; konyhai vágódeszkák;

 palacknyitók, elektromos és nem elektromos; palackok; poharak papírból vagy műanyagból; portörlő rongy.

 25    Baba nadrágok [ruházat]; csecsemőkelengyék; babakelengyék; dzsekik; egyenruhák; felsőruházat; hímzett

ruhadarabok; készruhák; kötények [ruházat]; kötényruhák; ingek; mellények; nyakkendők; pólók; pulóverek;

 sapkák; trikók.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos kivonatok, borok; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

 likőrök; szeszes italok.

 41    Borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; borkóstolók szervezése és lebonyolítása

 oktatási célokból.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); élelmiszerekhez kapcsolódó

konzultációs szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek díszítése; ételek és italok felszolgálása; ételkészítés;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; éttermek értékelései; éttermekkel és

bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési

tanácsadás; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az

ételkészítéssel kapcsolatban; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához;

 tájékoztatás italreceptek formájában; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén.

 ( 210 ) M 19 03530

 ( 220 ) 2019.11.21.
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 ( 731 )  Smart Finance and Living Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Hajdú Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Fényelektromos berendezések a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására; fényelektromos

berendezések és készülékek napenergiás áramfejlesztéshez; fényelektromos berendezések és készülékek

napenergiával történő áramfejlesztéshez; fotodiódák; fotoelektromos berendezések elektromosság termeléséhez

[fotoelektromos erőművek]; fotoelektromos modulok; fotovillamos elemek; fotovoltaikus inverterek;

fotovoltaikus napmodulok; háztartási napelemek; hordozható napelem panelek villamos energia generálásához;

ipari napelemek; kalibrált fotovillamos referenciacellák; kristályos szilícium napelemek; napelem sorozatok;

napelemek áramtermeléshez; napelemek elektromos áram fejlesztéséhez; napelemek

villamosenergia-termeléshez; napenergia kollektorok áramtermeléshez; napenergia panelek, szoláris panelek;

 napmodulok.

 36    Befektetésekkel kapcsolatos tanácsadás nyugdíjas évek alatt; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi elemzések; befektetéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások;

befektetési alapokkal kapcsolatos árkalkulációs információnyújtás; befektetési és pénzügyi szaktanácsadási

szolgáltatások; befektetési információk nyújtása; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; ingatlanfejlesztési

 projektek finanszírozása; kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03534

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  POTHWAR CONSULTANTS Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth-Kalászi András, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 19 03535

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  Bagaboo Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpár táskák; kerékpáros táskák; kerékpáros táskák, biciklis táskák; táskák (kosarak) kerékpárokhoz;

 csomagtartó táskák kerékpárokhoz.

 ( 210 ) M 19 03537

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)
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( 546 )

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

  38    Távközlés.

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

 ( 210 ) M 19 03538

 ( 220 ) 2019.11.21.

 ( 731 )  Lele Orsolya, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Csecsemő- és gyermekruházati cikkek, sapkák, turbánkák.

 35    Csecsemő és gyermekruházati cikkek, termékek, játékok, csecsemőgondozási eszközök kis-és

 nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 03627

 ( 220 ) 2019.11.29.

 ( 731 )  Magyar Pálinka Lovagrend Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

 ( 541 ) Szent Miklós Pálinka Nap

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásnak megfelelő pálinka.

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

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

 ( 210 ) M 19 03677

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Vadvirág Alapítvány a Sérült Gyermekek Integrációjának Támogatására, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

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

 ( 210 ) M 19 03678

 ( 220 ) 2019.12.03.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Mikrokén

 ( 511 ) 1    Ammóniumklorid-tartalmú trágyák; ammóniumnitrát-tartalmú trágyák; ammóniumszulfát-tartalmú trágyák;

antioxidánsokat tartalmazó trágyák; ásványi készítmények növényi tápanyagként történő felhasználásra; ásványi

termékek növénytermesztéshez; ásványi trágyázási készítmények; bakteriális készítmények mezőgazdasági

használatra; bakteriológiai készítmények kertészeti használatra; baktériumkészítmények kertészeti használatra;

biostimulánsok mint növényi növekedésserkentők; csávázóanyagok (vető) magokhoz; dupla vagy tripla

szuperfoszfát műtrágya; erdészetben használt vegyszerek; erdészeti vegyi termékek, kivéve a gombaölő,
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gyomirtó, rovarölő és parazitaölő szereket; felületaktív vegyi anyagok kertészeti használatra; felületaktív vegyi

anyagok mezőgazdasági használatra; felületaktív vegyi anyagok erdészeti használatra; folyékony foszfát

kertészeti termények leveleire történő felvitelre; folyékony foszfát mezőgazdasági termények leveleire történő

felvitelre; gyomirtó szerekben használt vegyszerek; gyomirtó vegyületekhez használt vegyszerek; hínár alapú

talajkondicionáló termékek; hínár kivonat trágyaként történő használatra; hormonok zöldségek és gyümölcsök

érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra]; hozamnövelő szerek

zöldségekhez; kalcium-foszfát; kalcium-nitrát; kalcinált kálium trágya; kalcium szuperfoszfát trágyák; kálium

műtrágyák; karbamid műtrágyák; kártevőirtókban használt vegyszerek; kártevőirtó összetételekben használt

vegyszerek; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kémiai műtrágyák; kertészetben használt

vegyszerek; kertészeti vegyszerek, a gombaölő, gyomirtó, rovarirtó és parazitaölő szerek kivételével;

készítmények növények kórokozók elleni védelmére; komplex műtrágyák; lombtalanítók; magnézium-klorid;

magnézium-szulfát; mangántrágya; mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági, kertészeti és

erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; mikroorganizmusok hozzáadásával készült trágyázószerek;

mikroorganizmusok növények növekedésének stimulálására; nitrogénes műtrágyák; nitrogént és magnéziumot

tartalmazó műtrágyák; növekedésstimulálók, növekedésserkentők [kivéve orvosi vagy állatgyógyászati

használatra]; növekedésszabályozók növények részére; növények növekedését szabályozó szerek mezőgazdasági

használatra; növényi betegségek kezelésére szolgáló vegyipari termékek; növényi hormonok (fitohormonok);

növényi növekedésszabályozók; növénytápláló készítmények; növényvédő vegyszerek [nem gombaölők,

gyomirtók, növényirtók, rovarirtók és parazitaölők]; rovar növekedésszabályozók gyártásához használt

vegyszerek; szintetikus műtrágyák; szőlőbetegségek megelőzésére szolgáló vegyszerek; talajjavító szerek; tengeri

algából készült mezőgazdasági trágya; tengeri összetevőkből készült trágyák; tengeri trágyák; vegyi

 készítmények a gabonát megtámadó betegségek megelőzéséhez.

5    Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; bio rovarirtó szerek háztartási használatra; biocidok; biológiai

rovarirtók mezőgazdasági célokra; biológiai gombaölő szerek; biológiai gyomirtó szerek; erdészeti gombairtó

vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti rovarirtó vegyszerek; fonálféregölő szerek; fungicid

[gombaölő] gombás anyagok; gombaölő szerek, fungicidek; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra;

gyomirtásra szolgáló készítmények; gyomirtó szerek, herbicidek; gyomirtószer mezőgazdasági használatra;

kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; meztelen csigák irtására szolgáló szerek; mezőgazdasági

féregirtók, rovarirtók; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarirtó szerek kertészeti célokra; rovarirtók

mezőgazdasági használatra; rovarok növekedését szabályozó szerek; szintetikus biocidok; szőlőbetegségek

 kezelésére szolgáló vegyszerek; talajfertőtlenítő készítmények; természetes biocidok.

 ( 210 ) M 19 03685

 ( 220 ) 2019.12.04.

 ( 731 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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.

 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.

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

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és
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villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 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.

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

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

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

 ( 210 ) M 19 03686

 ( 220 ) 2019.12.04.

 ( 731 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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.

 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.

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

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

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

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

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 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.

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

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

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

 ( 210 ) M 19 03696

 ( 220 ) 2019.12.05.

 ( 731 )  Liaoyang Baile Health Care Products Co., Ltd., Shoushan Town, Liaoyang County, Liaoning Province (CN)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Szexuális síkosítószerek; hajkrémek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra;

gyógyszerek, orvosságok gyógyászati célokra; zsírok gyógyászati célokra; sperma mesterséges

megtermékenyítéshez; oldatok, folyadékok gyógyszerészeti használatra; glicerin gyógyászati célokra;

 hüvelyöblítők egészségügyi célokra; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati célokra.
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 10    Masszázsberendezések; vibromasszázs készülékek; gyógyászati készülékek és eszközök; szexuális

játékszerek; mellszívók; cumisüvegtartók; óvszerek; szexbabák; művégtagok; műmellek; masszírozó kesztyűk;

pesszáriumok; hüvelyi (vaginális) fecskendők; fogamzásgátló eszközök; esztétikai masszírozó készülékek;

 vibrátorok ágyakhoz; készülékek csecsemők szoptatásához; méhfecskendők; cumik; menstruációs csészék.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; harisnyaáruk, kötöttáruk; sálak; bőrövek (ruházat); alsó ruházat,

 fehérneműk; csecsemőkelengyék, babakelengyék; nyakkendők; kesztyűk.

 ( 210 ) M 19 03697

 ( 220 ) 2019.12.05.

 ( 731 )  Szabadfi Szabolcs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gyárfás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 19 03704

 ( 220 ) 2019.12.04.

 ( 731 )  Nagy István Zoltán, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03707

 ( 220 ) 2019.12.05.

 ( 731 )  Horkai Tamás Dénes, Karancskeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; társasjáték fejlesztés, - gyártás, -

 forgalmazás.

 ( 210 ) M 19 03709

 ( 220 ) 2019.12.06.

 ( 731 )  Ji Xuemei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eczet Mária, Wanshida Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; atlétatrikók; baba nadrágok [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bokacsizmák;

bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; csecsemőkelengyék,

babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; fátylak [ruházat]; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák;

futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok;

gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hosszúnadrágok; ingek; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros

ruházat; készruhák; kezeslábasok [felsőruházat]; kombinék [alsónemű]; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat];
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lábbeli; legging nadrágok, cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; melltartók; míderek; muffok [ruházat];

műbőr ruházat; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; öltönyök; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat];

pizsamák; pólók; poncsók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak;

sapkák; sportcipők (1); stoplik futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses

 kabátok; szövetkabátok, felöltők; tornacipők; trikó [alsónemű], kombiné; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 19 03733

 ( 220 ) 2019.12.09.

 ( 731 )  Kiss Enikő Edit, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csicseriborsó, feldolgozva; csonthéjas magvak étkezésre; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; ehető magvak;

előkészített kókuszdió; előre összevágott zöldségek salátákhoz; étkezési kókuszolaj; étkezési olajok és zsírok;

feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket); feldolgozott hüvelyesek;

gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; hummusz [csicseriborsókrém]; hüvelyes

zöldség-alapú snack-ételek; kész saláták; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; kókusz

alapú snackek; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszliszt; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókuszolaj; kókusztej

étkezési használatra; kókusztej; kókusztejalapú italok; kókuszvaj; kókuszvíz [ital]; konzervált hüvelyesek;

lenmagolaj kulináris célokra; levesek; magvak, feldolgozott; növényi alapú sajtkrém; növényi alapú sajtok;

növényi alapú snackek; növényi alapú tejszín; növényi olajok étkezési célra; növényi tejszín

[tejtermék-helyettesítő]; olajok és zsírok; rizstej [tejpótló]; rizstej étkezési használatra; rizstej; sajtkrémek;

sajtpótlók; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított gyümölcs; szárított gyümölcsből készült termékek;

szárított hüvelyesek; szárított zöldségek; szójabab, feldolgozva; szójajoghurtok; szójatejek; tartósított hüvelyesek;

 tejföl; tejfölpótlók; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők.

 30    Bevont torták; csokoládéval bevont sütemények, torták; fagyasztott joghurtos torták; fagylalt desszertek,

jégkrémek; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú];

fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes

vagy ízesített]; jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; majonéz; majonéz utánzat; majonéz-alapú krémek;

müzli desszertek; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; növényi alapú desszertek; növényi alapú jégkrémek; növényi

alapú joghurtok; növényi alapú majonéz; növényi alapú salátaöntetek és dresszingek; pudingok mint desszertek;

rizs alapú pudingos desszertek; salátaöntetek és dresszingek; sütemények; sütemények, cukrászsütemények,

torták és kekszek (aprósütemények); szörbetek; szörbetek [fagylaltok]; szörbetek [vizes fagylaltok]; tejsodók [sült

 desszertek]; torták [gáteau]; vegán majonéz.

 32    Gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; kókusztej

 italként; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; vegyes gyümölcslé; zöldséglevek [italok].

  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03738

 ( 220 ) 2019.12.09.

 ( 731 )  Gyebnár Ilona, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Zsuzsa Gabriella Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; hordozható fémszerkezetek; kisméretű fémáru; fémtartályok

 tároláshoz vagy szállításhoz.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

rajzkellékek és művészeti kellékek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok

 csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 03739

 ( 220 ) 2019.12.09.

 ( 731 )  Virtuosos Holding Ltd., Chandler's Ford, Eastleigh (GB)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

eseménymarketing; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hírességek promóciós

menedzselése; rádiós és televíziós reklámozás; rádió-és tévéreklámok gyártása és forgalmazása;

reklámkiadványok elkészítése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; üzleti

 konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; zenei előadók üzleti menedzsmentje.

 38    Távközlés; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások;

televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek, információk és képek továbbítása

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

 41    Rádiós és televíziós műsorok készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; oktatási célú tévéműsorok

készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

átvitel útján; tehetségkutató műsorok készítése; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; zenei

produkciós szolgáltatások; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; workshopok és

szemináriumok rendezése; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; zeneoktatás;

tanfolyamok szervezése, tartása; zenei produkciók; zenekiadási szolgáltatások; oktatási célú nyomtatványok

kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészek művészi vezetése; zenei versenyek szervezése;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása;

dalszövegek kiadása lapok formájában; dalszövegek kiadása könyv formájában ; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; zeneátírási szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; 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; versenyek

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

szolgáltatásai; zeneszerzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene

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

 folyóiratok on-line publikálása.
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 ( 210 ) M 19 03740

 ( 220 ) 2019.12.09.

 ( 731 )  Virtuosos Holding Ltd., Chandler's Ford, Eastleigh (GB)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

eseménymarketing; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hírességek promóciós

menedzselése; rádiós és televíziós reklámozás; rádió-és tévéreklámok gyártása és forgalmazása;

reklámkiadványok elkészítése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; üzleti

 konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; zenei előadók üzleti menedzsmentje.

 41    Rádiós és televíziós műsorok készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; oktatási célú tévéműsorok

készítése; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online

átvitel útján; tehetségkutató műsorok készítése; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós

show-műsor készítés/rendezés; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés céljából; zenei

produkciós szolgáltatások; zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; workshopok és

szemináriumok rendezése; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és levezénylése; zeneoktatás;

tanfolyamok szervezése, tartása; zenei produkciók; zenekiadási szolgáltatások; oktatási célú nyomtatványok

kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművészek művészi vezetése; zenei versenyek szervezése;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; televízióstúdió díszleteinek bérbeadása;

dalszövegek kiadása lapok formájában; dalszövegek kiadása könyv formájában ; digitális videó, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; zeneátírási szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; 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; versenyek

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

szolgáltatásai; zeneszerzés; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene

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

 folyóiratok on-line publikálása.

 ( 210 ) M 19 03749

 ( 220 ) 2019.12.10.

 ( 731 )  Gálicza Zoltán Ottóné, Kakucs (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   14    Ékszerek; órák.

  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 210 ) M 19 03775

 ( 220 ) 2019.12.12.

 ( 731 )  Dr. Berecz Endre, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) NYUGÁSZAT

 ( 511 )  44    Fogászat, kozmetikai fogászat, szedációs fogászat, fogászati tanácsadás, fogászati eszközökhöz kapcsolódó

tanácsadás, szájsebészeti szolgáltatások, fogpótlási szolgáltatások, szájhigiéniai szolgáltatások, gyökérkezelés,

 mikroszkópos fogászat, mikroszkópos gyökértömés, endodoncia, fogászati mikrosebészet.

 ( 210 ) M 19 03783

 ( 220 ) 2019.12.13.

 ( 731 )  Jia Maolong Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft. Eczet Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; hirdetési-és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi lobbizási

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti

galériák által kínált műtárgyakhoz; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi

célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámeszközök tervezése és formatervezése;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámterjesztés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1);

 szabadtéri reklámozás, hirdetés (2).

 37    Építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari felszerelések kölcsönzése;

gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

 kárpitjavítás.

 41    Coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; karaoke szolgáltatások nyújtása;

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

szervezése és lebonyolítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szakmai átképzés; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási

 információk; szórakoztatási szolgáltatások.

 42    Beltéri dekoráció tervezése (1); csomagolástervezés; divattervezés; építészeti konzultáció; építészeti

szolgáltatások; grafikai tervezés; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[információtechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; ipari formatervezés; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes
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rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások;

számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás; számítógép-programozás; számítógép

 szoftver tanácsadás.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf

szolgáltatások; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; sátrak kölcsönzése; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás,

 szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03784

 ( 220 ) 2019.12.12.

 ( 731 )  EVEANDS Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) EAT THE DRINK!

 ( 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.

  33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 19 03798

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Horváth Csaba Zsolt, Jászberény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Craniosacralis terápiás kezelés; Dorn féle gerincterápia; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; funkcionális gyógytorna; gerinc gyógytorna; gerinc terapeuta;

gyógytorna; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; masszázs szolgáltatások; S.I-terápia (japán

 gerinckezelés).

 ( 210 ) M 19 03799

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Jaskó Dániel, Kazincbarcika (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Taxi szolgáltatások; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása mobilalkalmazásokon keresztül; taxifuvar/taxival

 végzett szállítás; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás megszervezése; utasszállítás taxival.

 ( 210 ) M 19 03801

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  72 Tanítvány Mozgalom Alapítvány, Nyíregyháza (HU)
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 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; vallási

témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vallásoktatás; kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás;

könyvkiadás; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és

lebonyolítása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; táboroztatás;

 vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése.

 45    Vallási összejövetelek lebonyolítása; vallási összejövetelek szervezése; vallási szertartások levezetése;

 vallási szolgáltatások; vallással kapcsolatos tájékoztatás; lelki tanácsadás; pasztorális [lelkipásztori] tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03802

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Göklerné Szabó Ilona, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Lélekgyógyász képzés; mesterképzések; oktatás, tanítás; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

oktatással kapcsolatos akadémiai szolgáltatások; parapszichológus coach képzés; parapszichológus képzés;

parapszichológus magister képzés; parapszichológus mentor képzés; parapszichológus mester képzés;

parapszichológus oktatás; parapszichológus szupervízor képzés; parapszichológus tanárképzés; parapszichológus

team-go képzés; parapszichológus továbbképzések; parapszichológusok képzése; parapszichológusok oktatása;

spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; személyi coaching [képzés]; szervezetfejlesztő

képzések; tanárképzési szolgáltatások; tanárok képzése; továbbképzési szemináriumok szervezése; továbbképzési

 tanfolyamok szervezése.

 ( 210 ) M 19 03804

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Csordás Balázs, Nemeshany (HU)

 Sinkó Csaba, Magyarpolány (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Élő horgászcsalikkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászcsalik, etetőanyagokkal

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

szolgáltatások; horgászcsali-dobozokkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászcsalikkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelésekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfogókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

horgászkésekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászszékek, ernyők, ágyak, sátrakkal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgász-szettekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi
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szolgáltatások; horgászzsinór-vágókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; sportruházati cikkek

 és ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03814

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Bobrovniczkiné Sinkai Marianna, Székesfehérvár (HU)

 Molnár Kata, Szentendre (HU)

 ( 541 ) Betyár

 ( 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].

 ( 210 ) M 19 03815

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Bobrovniczkiné Sinkai Mariann, Székesfehérvár (HU)

 Molnár Kata, Szentendre (HU)

  

( 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].

 ( 210 ) M 19 03816

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Csatalinácz Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állandó személyzet elhelyezése; állandó személyzet toborzása; állásbörzék szervezése és lebonyolítása;

álláshirdetés; állásközvetítő irodák; állásközvetítői konzultáció; dolgozói nyilvántartási szolgáltatások; fejvadász

szolgáltatás; fejvadász-szolgáltatások; foglalkoztatási konzultáció, tanácsadás; foglalkoztatási tanácsadás;

foglalkoztatási tanácsadó szolgáltatások; humán erőforrásokkal kapcsolatos konzultáció;

humánerőforrás-menedzsment; ideiglenes munkaerő közvetítése; ideiglenes munkaerő toborzása; munka- és

karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő

kölcsönzés; munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítése határozott idejű

munkára; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-közvetítési konzultáció;

munkaerő-közvetítéssel kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; munkaerő közvetítő

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; munkaerő-toborzáshoz és elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás;
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munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó interjú

szolgáltatások; munkaerő toborzási és elhelyezési szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés;

munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; munkaerő toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák; munkaerő

toborzási szolgáltatás; munkaerő-toborzással kapcsolatos információnyújtás; munkaközvetítő irodák;

munkavállalással kapcsolatos információk szolgáltatása; segítségnyújtás személyzeti kérdésekben; szakember

 toborzási szolgáltatások.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; hajós körutak megszervezése; hajós körutak szervezése;

hajóút foglalási szolgáltatások; hajóutak szervezése és lefoglalása; hajóutak szervezése [ügynökség]; helyfoglalás

utazáshoz; helyfoglalás (utazás); kirándulások szervezése; körutak, túrák lebonyolítása; körutazások és hajóutak

szervezése; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások utazáshoz; sétahajó szolgáltatások; utaskísérés;

utaskísérés megszervezése; utaskísérő szolgáltatások; utazás- és nyaralásszervezés; utazás szervezése és

lefoglalása; utazás koordinálása egyének és csoportok számára; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes

információs szolgáltatások; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás tervezése, megszervezése és

lefoglalása; utazásfoglalási- és megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási szolgáltatások; utazásfoglalási

ügynökségek; utazáshoz és kiránduláshoz jegyfoglalási szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási

helyfoglalási szolgáltatások turistáknak; utazási idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási

információ biztosítása; utazási információszolgáltatás; utazási irodai és foglalási szolgáltatások; utazási irodai és

helyfoglalási szolgáltatások; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazások

szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utasszállítási szolgáltatások szervezése mások számára online

 alkalmazáson keresztül; utasszállítás megszervezése.

 41    Éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai;

éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre;

helyfoglalás show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; iskolai szolgáltatások [oktatás];

jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve

-rendezvényekhez; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalás

szórakozóhelyekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások

szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási szolgáltatások

színházi előadásokra; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz; jegyinformációs szolgáltatások

szórakoztató rendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; jegyrendelési és

jegyfoglalási szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; oktatás és tanítás; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős

információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős rendezvények

megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szórakoztatás; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; táboroztatás; vezetett

 mászótúrák lebonyolítása; coaching [tréning]; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 19 03818

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  France Gourmet Foods Korlátolt Felelősségű Társaság, Vértesszőlős (HU)

 ( 740 )  Dr. Karsay Ferenc Ernő, 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.
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 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 03820

 ( 220 ) 2019.12.16.

 ( 731 )  Urban Store, s.r.o., Praha (CZ)

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

  
( 546 )

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 19 03826

 ( 220 ) 2019.12.17.

 ( 731 )  TRADING OF OCCUPATIONAL PRODUCT, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 19 03832

 ( 220 ) 2019.12.18.

 ( 731 )  Brightdea Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  42    Információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások; IT-szolgáltatások

menedzsmentje [ITSM]; internetbiztonsági szaktanácsadás; kutatás az információtechnológia területén; kutatás az

adatfeldolgozó technológia területén; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítástechnikai módszerek,

algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítógépes rendszerek fejlesztése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és

programozása; számítógéprendszerek figyelése biztonsági céllal; személyes azonosító adatok elektronikus

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; technológiák kifejlesztése

elektronikus hálózatok védelmére; adatfeldolgozással kapcsolatos műszaki tanácsadás; az e-kereskedelem

területén használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; digitális adatok letöltésével kapcsolatos

technikai szolgáltatások; információs rendszerek elemzésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

információs rendszerek tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT]

tanácsadási szolgáltatások; információtechnológiai szaktanácsadás; számítástechnikai tanácsadás; számítógép

szoftver tanácsadás; számítógép-biztonsági konzultáció; programok fejlesztése; programok fejlesztése

számítógépekhez; programok tervezése számítógépekhez; számítógép és szoftver konzultációs szolgáltatások;

számítógépek programozása; számítógépes kódok tervezése; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok frissítése; számítógépes programok karbantartása; számítógépes

 programok készítése; számítógépprogramok írása.

 ( 210 ) M 19 03835

 ( 220 ) 2019.12.18.

 ( 731 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)

 ( 541 ) Szakmahorizont

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

  16    Újságok.

 ( 210 ) M 19 03838

 ( 220 ) 2019.12.18.

 ( 731 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) OPTIVISION

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok nem fémből; ajtók nem

fémből; külső árnyékolók nem fémből és nem textilanyagból; szúnyoghálók nem fémből; redőnyök nem fémből

 és mindezek részei és tartozékai.

 ( 210 ) M 19 03839

 ( 220 ) 2019.12.18.

 ( 731 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) INDIVISION

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok nem fémből; ajtók nem

fémből; külső árnyékolók nem fémből és nem textilanyagból; szúnyoghálók nem fémből; redőnyök nem fémből

 és mindezek részei és tartozékai.

 ( 210 ) M 19 03840

 ( 220 ) 2019.12.18.
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 ( 731 )  KAV Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SLYVISION

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtók és ablakok fémből; fém árnyékolók; előtetők fémből; fém szúnyoghálók;

 ablakredőnyök, zsaluk fémből és mindezek részei és tartozékai.

 19    Műanyag építőanyagok; üveg építőanyagok; nem fém építőanyagok; ablakok nem fémből; ajtók nem

fémből; külső árnyékolók nem fémből és nem textilanyagból; szúnyoghálók nem fémből; redőnyök nem fémből

 és mindezek részei és tartozékai.

 ( 210 ) M 19 03841

 ( 220 ) 2019.12.18.

 ( 731 )  Stirring Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési és reklám szolgáltatások; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámanyagok terjesztése;

reklámfilmek készítése; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; kereső-motor optimalizálás reklámozás céljából; webindexelés kereskedelmi vagy

 reklám célokra.

  41    Elektronikus kiadvány szerkesztés.

  45    Divat- és életmód tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03866

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  EDUTUS Egyetem, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Bendzsel-Varga Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek.

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

  45    Online közösségi hálózatok szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 19 03867

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  Stühmer Kft., Maklár (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   30    Szaloncukrok, szaloncukor válogatások, dobozos szaloncukrok.

 ( 210 ) M 19 03871

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  AVALON FLEET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gépjármű flotta üzleti menedzsmentje [mások részére]; haszongépjármű flották üzleti igazgatása [mások

 számára].

 36    Fedezett hitelek gépjárművek szerződéses bérlésének finanszírozásához; járművásárlás finanszírozása;

járművek lízingjének finanszírozása; járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járművek

fenntartásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járműbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki

szolgáltatások; gépjármű vásárlás finanszírozása; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; gépkocsi lízing

 finanszírozása; gépkocsi lízing és beszerzés finanszírozása.

 39    Gépjárműkölcsönzés; gépjárművek mentése; gépjárművek szállítása; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek

vontatása; gépjárműmentési szolgáltatások; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások; gépjárművek szerződéses

kölcsönzése; gépjárművek alkatrészeinek tárolása; járművek kölcsönzése; teherautók kölcsönzése; versenyautók

kölcsönzése; közúti szállítóeszközök kölcsönzése; járművek kölcsönzése, járműkölcsönzés; gépkocsi

tetőcsomagtartók kölcsönzése; szárazföldi gépjármű kölcsönzési szolgáltatások; utánfutók, lakókocsik

bérbeadása, kölcsönzése; vontatójárművek és pótkocsik kölcsönzése; tehergépjárművek és gépjárművek

 kölcsönzése; gépkocsi kölcsönzéshez kapcsolódó foglalási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 19 03874

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas
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 átvitel; rádiós kommunikáció.

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

 zenei produkciók.

 ( 210 ) M 19 03876

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

 átvitel; rádiós kommunikáció.

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

 zenei produkciók.

 ( 210 ) M 19 03878

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

 átvitel; rádiós kommunikáció.

 41    On-line elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

 zenei produkciók.

 ( 210 ) M 19 03879

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 ) Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

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

 ( 210 ) M 19 03885

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Forrai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Xmatch

 ( 511 )   16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; tanítási és oktatási anyagok.

 36    Kereskedelmi piacok szervezése pénzügyi szolgáltatások számára; kereskedelmi piacok szervezése

származékos eszközök számára; tőzsdék részvényekkel és más értékpapírokkal való kereskedés lebonyolítására;

tőzsdék szervezése részvények és egyéb pénzügyi értékek kereskedelméhez; tőzsdékkel kapcsolatos információk

és adatok biztosítása; tőzsdei ügynököléssel kapcsolatos információnyújtás; tőzsdei szolgáltatások; tőzsdei

árakkal kapcsolatos információnyújtás; részvény- és értékpapírpiaci információnyújtás; pénzügyi értékpapírok;

pénzügyi értéktőzsde; értéktőzsdei információs szolgáltatások; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; értékpapír-kereskedelmi műveletek automatizált végrehajtása; elektronikus tőzsdei

szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; piaci árfolyamokkal kapcsolatos árkalkulációs

információnyújtás; pénzügyi információs szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi

információnyújtás számítógépes terminálok segítségével; értékpapír kereskedelmi szolgáltatások; értékpapírok

átruházásának rögzítése; értékpapírok kereskedésével kapcsolatos tájékoztatás, információs szolgáltatás;

értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi elemzések készítése; értékpapírokkal, kötvényekkel kapcsolatos

információs szolgáltatások; értékpapírokkal kapcsolatos számítógépesített információnyújtás; értékpapírokkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; adatszolgáltatás tőzsdei árfolyamokról; határidős ügyletek

kereskedelmével kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások; opciós kereskedelemmel kapcsolatos tőzsdei szolgáltatások;

pénzügyi információk tőzsdei árfolyamok formájában; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

értékpapír tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi információs és tanácsadási szolgáltatások; pénzügyi tervezéssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; tőkeberuházással kapcsolatos konzultáció; finanszírozások elősegítése és

 ügyintézése; vállalati finanszírozás.

 ( 210 ) M 19 03887

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  Magyar Hangalkotók Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Jeszenszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A Magyar Hangkultúra Mestere

 ( 511 )  41    Díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése; előadások szervezése és

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

szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;

versenyek és díjkiosztók rendezése; dalszerzés mozifilmekhez; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel
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kapcsolatos szolgáltatások; audio-szalagok [hangkazetták] vágása; audio/vizuális bemutatók készítése;

audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; audiovizuális felvételek készítése; digitális zene szolgáltatása MP3-as

internetes weboldalakon [nem letölthető]; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmgyártási

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

készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- vagy videostúdiók

biztosítása; hang- és zenefelvételek készítése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; hangstúdió

szolgáltatások; hangstúdiók biztosítása; hangstúdiók felszerelésének biztosítása; hangstúdiók rendelkezésre

bocsátása; hangstúdiók szolgáltatásai; hangok és képek szerkesztése [vágása] vagy rögzítése; hangrögzítő és

videós szórakoztatási szolgáltatások; különleges effektek készítése filmekhez; különleges effektek készítése

rádiók számára; nyers audiofelvételek készítése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények

szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

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

rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 19 03889

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  Palicska Csaba, Budapest (HU)

 Kollár Annamária, Dorog (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 19 03890

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  Mátrai Mátyás, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Kucsera László, Pilisborosjenő

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Ablaküveg a járműablakok kivételével, ablaküveg építési célokra, alabástromüveg, biztonsági üveg; építési

(hőszigetelő) üveg, szigetelő üveg (építési), színes üvegablakok, táblaüveg, síküveg építkezési célokra;

üveglapok, síküvegek épületekhez, üveggranulátumok utak jelzéséhez; üvegajtók; üvegajtók épületekhez; átlátszó

üvegajtók bútorokhoz; átlátszó üvegajtók épületekhez; huzalhálós üveglapok építési célra; üvegfal; üvegfalak,

ablaküveg keretben; üveg tetőpanelek [nem fém keret]; üvegezett ajtók [nem fém keret]; üvegpanelek (nem fém

 keretezésű) építéshez; tükörajtók.

 20    Bútorok, tükrök; képtartók [keretek]; keretek bemutató táblákhoz; tükörkeretek; tükörcsempék; falra

 rögzíthető tükörcsempék.

 21    Üveglapok; üveglapok, nem építési célra; üveglapok (síküveg), az építkezéshez használt üvegeket kivéve;

üveg dísztáblák; tükröződésmentes üveg; megmunkálatlan üveg [kivéve építési üveg]; üvegtáblák [félkész

 termék]; edzett üveg, nem építési célra; opálos üveg; félig megmunkált üveg; üvegáru.

 ( 210 ) M 19 03891
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 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 210 ) M 19 03892

 ( 220 ) 2019.12.20.

 ( 731 )  BeMyHome Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BeMyHome

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 19 03897

 ( 220 ) 2019.12.21.

 ( 731 )  Miholics Katalin, Csorna (HU)

 ( 541 ) RAWSTRENGHT

 ( 511 )   25    Ruházat sportoláshoz.

 ( 210 ) M 19 03900

 ( 220 ) 2019.12.23.

 ( 731 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi szolgáltatások reklámozása és

marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő termékbemutatók és kiállítások

 szervezése.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; különböző tőke- és alapkezelők

részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére biztosított különböző pénzügyi konstrukciókhoz

kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; különböző pénzügyi tevékenységgel összefüggő programok, szakmai

 versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás.

 41    Egyéni- és társas vállalkozások részére szakmai oktatások, tanácskozások, képzések, konferenciák,

 road-show-k szervezése, kiemelten pénzügyi ismeretek és pénzügyi programokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 19 03907

 ( 220 ) 2019.12.27.

 ( 731 )  Dr. Lévai Imre Róbert, Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Jogi Esetek

 ( 511 )  41    Rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; televíziós (műsor) gyártás; televíziós és mozifilmek készítése;

televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; szórakoztató televíziós

műsorok készítése; rádiós és televíziós műsorok készítése; animációs műsorok gyártása televíziós és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M514



kábeltelevíziós sugárzásra; filmek és videofilmek gyártása; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

élő show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; show-műsorok készítése; televíziós

 szórakoztató műsorok készítése; tévé műsorok készítése.

 ( 210 ) M 19 03911

 ( 220 ) 2019.12.30.

 ( 731 )  "ÖKONET-EURÓPA" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Dabas (Sári) (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Acaipor étrend-kiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; élelmi rostok;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; fogyasztó tabletták; glükóz

 étrend-kiegészítők; immunerősítők.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szolgáltatások; segítségnyújtás

üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti hatékonysági szakértő

 szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás.

 ( 210 ) M 19 03913

 ( 220 ) 2019.12.30.

 ( 731 )  Schwindl Endre Zoltán, Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszer készítmények (1); illatszer készítmények (2); esszenciális olajok; füstölő; füstölő készítmények.

 4    Gyertyák; illatosított gyertyák.

 11    Levegő szagtalanító készülékek; párologtató készülékek, evaporátorok; szagtalanító készülékek nem

 személyes használatra.

  37    Elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása.

 ( 210 ) M 19 03915

 ( 220 ) 2019.12.30.

 ( 731 )  Jurca Tibor Ottó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dencső Dávid, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   14    Órák, ékszerek.

 ( 210 ) M 19 03917

 ( 220 ) 2019.12.30.

 ( 731 )  Chesscom Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Chesscom

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes

szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel
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kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; szállás

biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos

irodai szolgáltatások; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók

számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;

szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók,

panziók, üdülő és turista szálláshelyek; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az

ideiglenes szállások terén; üdülési szállás biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos

üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodák által nyújtott

szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői szolgáltatások

 ideiglenes szálláshelyek foglalásához; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 210 ) M 19 03918

 ( 220 ) 2019.12.30.

 ( 731 )  Chesscom Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Hotel Chesscom

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása; bebútorozott ideiglenes

szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes

szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel

kapcsolatosan az interneten keresztül; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; szállás

biztosítása klubok, csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos

irodai szolgáltatások; szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók

számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás;

szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállásrendelési szolgáltatások; szállodák, szállók,

panziók, üdülő és turista szálláshelyek; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az

ideiglenes szállások terén; üdülési szállás biztosítása; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos

üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; utazási irodák által nyújtott

szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; utazásszervezői szolgáltatások

 ideiglenes szálláshelyek foglalásához; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 210 ) M 20 00019

 ( 220 ) 2020.01.06.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Kereskedelmi és Húsfeldolgozó Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és 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; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök.

 ( 210 ) M 20 00028

 ( 220 ) 2020.01.07.

 ( 731 )  BITRACE Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) BlueLoQ

 ( 511 ) 9    Mobilalkalmazásokhoz való számítógépes szoftverek, amelyek lehetővé teszik a járművek és a mobil

eszközök közötti interakciót és csatlakozást; számítógépes hardvermodulok a tárgyak internetét használó

elektronikai készülékekhez; dolgok internete [IOT] hatótáv-bővítők [antennák]; dolgok internete [IOT]
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szenzorok; számítógépes alkalmazásszoftverek a "dolgok internetének"; (IOT) megvalósításához; tárgyak

internete [IOT] átjárók; számítógépes alkalmazások mobiltelefonokhoz; letölthető alkalmazások mobil

eszközökkel történő használatra; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és elemzéshez;

elektronikus követőberendezések és -készülékek; járműkövető készülékek, berendezések; vezeték nélküli

vezérlők egyéb elektromos és elektronikus eszközök vagy rendszerek funkcióinak és állapotának távoli

 ellenőrzésére és vezérlésére; számítógépes szoftver tartalmak vezeték nélküli átadásához.

 39    Levelek és csomagok nyomonkövetése; teheráruk nyomonkövetése; szállítmányok nyomon követése és

 megfigyelése [szállítással kapcsolatos információ].

 42    Vezeték nélküli adatátviteli eszközök, készülékek és berendezések tervezése és fejlesztése; nem letölthető

számítógépes szoftverek ideiglenes használatának lehetővé tétele csomagok nyomonkövetéséhez számítógépes

hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának

lehetővé tétele rakományok nyomonkövetéséhez számítógépes hálózatokon, intraneteken és az interneten; nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások

 területén; mobilalkalmazások hosztolása.

 ( 210 ) M 20 00029

 ( 220 ) 2020.01.07.

 ( 731 )  Kiss Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 20 00037

 ( 220 ) 2020.01.08.

 ( 731 )  TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Szladics Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00038

 ( 220 ) 2020.01.08.

 ( 731 )  TIMAC AGRO HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Szladics Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti

 információk szolgáltatása.

  41    Mezőgazdasági ágazattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 20 00042

 ( 220 ) 2020.01.08.

 ( 731 )  Dávid Péter, Budapest (HU)

 ( 541 ) MyoCross

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

 41    Felnőttképzés; felnőttoktatás; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási és tanítási

 szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás.

  44    Masszázs; masszázs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00048

 ( 220 ) 2020.01.09.

 ( 731 )  Csörgits Kinga Andrea, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Csörgits Fotóterápia

 ( 511 )  41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; fotó terápiás célú test- és arc fénykép

készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; pszichoterápiás célú hang- és videofelvételek készítése;

 terápiás célú hang- és videofelvételek készítése.

 44    Egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; fotóterápia;

meditációs szolgáltatások; művészeti terápia; önismereti terápiás szolgáltatások; pszichológiai értékelések és

vizsgálatok végzése; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tesztek elvégzése;

pszichoterápia; pszichoterápiás szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás;

szexuálterápiás szolgáltatások; támogató terápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; videófelvételek és

 fényképfelvételek felhasználásával nyújtott szexuálterapeuta szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00049

 ( 220 ) 2020.01.09.

 ( 731 )  Csörgits Kinga Andrea, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Csörgits Terápia

 ( 511 )  41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; fotó terápiás célú test- és arc fénykép

készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; pszichoterápiás célú hang- és videofelvételek készítése;

 terápiás célú hang- és videofelvételek készítése.

 44    Egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; fotóterápia;

meditációs szolgáltatások; művészeti terápia; önismereti terápiás szolgáltatások; pszichológiai értékelések és

vizsgálatok végzése; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tesztek elvégzése;

pszichoterápia; pszichoterápiás szolgáltatások; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás;

szexuálterápiás szolgáltatások; támogató terápiás szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; videófelvételek és

 fényképfelvételek felhasználásával nyújtott szexuálterapeuta szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00052

 ( 220 ) 2020.01.09.

 ( 731 )  TubeShop Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Horváth Szabolcs, Solymár
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( 546 )

 ( 511 )  25    Nyomtatott pólók; pólóingek; kötött pólók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan

pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; garbó nyakú pulóverek; hosszú ujjú

pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; pulóverek; pulóverek,

 kötött pulóverek; pulóverek, mezek; V-nyakú pulóverek.

 40    Pólóhímzési szolgáltatások; pólónyomás, pólónyomtatás; digitális nyomtatás; mintanyomás textíliákra;

 nyomtatás textilekre; szitanyomás.

 ( 210 ) M 20 00053

 ( 220 ) 2020.01.09.

 ( 731 )  Szakál Katalin, Balatonakarattya (HU)

 ( 740 )  Greskovics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Egészségklub szolgáltatások; fitnesz órák vezetése; oktatási vizsgáztatás; sportfelszerelések kölcsönzése, a

 járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; testnevelés; tornatanítás.

 ( 210 ) M 20 00081

 ( 220 ) 2020.01.12.

 ( 731 )  Qu Lei, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Elektromos közlekedési eszközök, elektromos motorok, elektromos rollerek.

 ( 210 ) M 20 00090

 ( 220 ) 2020.01.14.

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

 ( 541 ) ESTERETTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 00091

 ( 220 ) 2020.01.14.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 20 00098

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  Bartha Hedvig, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) TRÜKKÖS VÁLÁS

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek és ajándéktárgyak; videojátékok; társasjátékok; táblajátékok; táblajáték gyűjtemények;
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 többrendeltetésű játékok gyermekeknek.

 ( 210 ) M 20 00099

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  Dr. Roska Sándor, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével távkonferencia szolgáltatások.

  38    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 ( 210 ) M 20 00103

 ( 220 ) 2020.01.14.

 ( 731 )  Next Unio Magyarország Kft., Göncruszka (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00105

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  eCon Engineering Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gép, berendezés nagykereskedelme.

  42    Mérnöki munkák, szolgáltatások, műszaki tanácsadás.

 ( 210 ) M 20 00108

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Házi Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00109

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Házi Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 20 00112

 ( 220 ) 2020.01.15.
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 ( 731 )  KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kaszó (HU)

 ( 740 )  Dr. Maschefszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; faiskolák, csemetekertek; újraerdősítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00113

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Holhós és Társa Kaputechnika Kft., Rétság (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Távirányítók mobil elektronikus eszközökhöz; elektronikus távirányító berendezések; elektromos távirányító

készülékek; távirányító adók; távirányító vevők; távirányító készülékek; távirányítók; elektromos távadók,

 transzmitterek.

 ( 210 ) M 20 00115

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Retail-Property Ingatlanhasznosító Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Reményi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 vagyonkezelés.

 ( 210 ) M 20 00117

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Retail-Property Ingatlanhasznosító Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Reményi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

 vagyonkezelés.

 ( 210 ) M 20 00123

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Játék Bolygó Egyéni Cég, Budapest (HU)

 ( 740 )  Poprádi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  28    Akciófigura játékkészletek; akciófigurák [játékok vagy játékszerek]; alkatrészkészletek játékautó-modellek

építéséhez [teljes készlet]; alkatrészkészletek [teljes készlet] játékmodellek készítéséhez; állatfigurák mint

játékszerek; arcmaszkok mint játékszerek; asztali játékok és szerencsejáték-eszközök; átalakítható robotikus játék

járművek; átalakítható robotikus játékok; automata, érmével működő játékok; autómodellek; autómodellek

[játékok vagy játékszerek]; baba játszószőnyegek; babaágyak; babaház bútorok; babaház szobák; babaházak;

babák; babák, mint játékok; babák ülőhelyzetben (osuwari babák); babaringatók; babaruhák; babbal töltött

játékok; babzsák babák; babzsák dobáló játékok; babzsákok játékszerek formájában; bambuszból készült játékok;

bankjeggyel működő játékkészülékek; beállítható játékfigurák; beltéri játékeszközök gyermekeknek; beltéri

játszósátrak; berendezések játékokhoz; berendezési tárgyak babaházakhoz; beszélő babák; beszélő játékok; beülős

játék járművek; bodhidharma-babák felrajzolatlan pupillákkal (menashi-daruma); bölcsődékben használt játékok,

játszóeszközök; bolhajátékok, szöcskejátékok [tiddlywink]; bólogató figurák; buborékfújó készletek pálcával és

oldattal; bűvészettel kapcsolatos játékszerek; bűvészkellékek; bűvészkészletek (játékszerek); bűvésztrükkök,

-mutatványok; célbadobós játékok; céltáblák; csecsemőjátékokat tartalmazó játszómatracok; csecsemőjátékokkal

felszerelt játszómatracok [játékok]; csecsemőknek való hinták; csocsó asztalok, asztalifoci asztalok;

csocsóasztalok; csökkentett méretű futball-labdák; csökkentett méretű kapufák; csörgők [játékszerek]; csúszdák

[játékszerek]; csúszdák, mint játszóeszközök gyermekek számára; dámajáték táblák; dámatáblák; drónok

[játékszerek]; egymásba illeszthető építőjáték darabok; egymásba illeszthető játék építőkockák; elektromos

játékok; elektronikus akció játékok; elektronikus céltáblák, célpontok játékhoz; elektronikus céltáblák játékhoz és

sporthoz; elektronikus foglalkoztató játékok; elektronikus játékautomaták [érmével vagy zsetonnal működtethető

berendezések]; elektronikus játékkészülékek; elektronikus játékok; elektronikus játékszerek; elektronikus oktatási

játékgépek gyermekek számára; elektronikus oktató játékok gyermekeknek; elektronikus oktató játékok;

elektronikus tanulójátékok; elektronikus távirányítású játékok; elektronikus távirányítású játék járművek;

elektronikusan működtetett játék gépjárművek; elemes távirányítású játékautók; elemmel működő játékok; emberi

játékfigurák; építőjátékok; építőjátékok, építőkészletek; építőjátékok, építőkockák; építőkockák [játékok]; európai

stílusú babák; fából készült játékok; fajátékok; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; felfújható fürdőjátékok;

felfújható gumibelsők szabadidős vízi tevékenységekhez; felfújható játékok; felfújható játékok csónakok

formájában; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható keljfeljancsik; felfújható medencék,

pancsolómedencék; felfújható medencék szabadidős használatra; felfújható ráülős játékok; felfújható

strandjátékok; felfújható szurkolói tapsrudak; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; felfújható

úszóeszközök rekreációs célokra; felfújható úszómedencék [játékok]; felfújható úszómedencék szabadidős

használatra [játékok]; felfújható vízi játékok szabadidős célokra; felhúzással működő játékok; felhúzókaros

játékok; felhúzós fém játékok; felhúzós járó játékok; felhúzós játékok; felhúzós játékok [műanyagból]; feltekert

zsinórral ellátott dobóorsók, mely lecsavarodik és újra felcsavarodik, ezáltal visszajuttatja az orsót a kézbe;

fémből készült játékok; fidget spinners (kézi forgójátékok, pörgettyűk); focipálya-játékmodellek; forgók

gyerekágyra [játékok]; formálható figurák; frizbik; függőleges japán flippergépek [pachinko gépek]; fürdőszobai

játékok; gépek ügyességi vagy szerencsejátékok játszásához; giroszkópok és repülésstabilizálók

repülőgépmodellekhez; gólyalábak szabadidős célokra; golyójátékok; golyók, tekegolyók; gumi baseball-labdák;

gumiból készült játékok; gumifigura játékok; gumilabdák; gyermekhinták; gyermekkocsikban használt játékok;

gyűjthető játékfigurák; háborús játékokban használható festéklövedékek; háborús játékokhoz használt miniatűr

figurák; háborús játékokhoz használt modellek; hagyományos japán játékbabák; hagyományos öltözetű babák;

hagyományos öltözetű western babák; hajlítható játékok; hálók labdajátékok gyakorlásához; hálók

labdajátékokhoz; hasbeszélő bábuk; hinták; hinták gyermekeknek; hinták [játékok]; hintalovak; hintalovak

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 4. szám, 2020.02.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M522



fémkereten; hintalovak, hintázó játékok, libikókák; hócsúszkák; homokjátékok; homokozó játékok; hosszabbító

hidak biliárdhoz; hurling labda (sliotar); hurling ütő; húzós játékok; illesztős építőjátékok; intelligens elektronikus

játékjárművek; intelligens játékok; intelligens játékrobotok; intelligens plüssjátékok; járműmodell verseny

készletek; járműmodellek (méretarányos -); járművekkel kapcsolatos játékkészletek; játék ácsszerszám készletek;

játék adó-vevők, walkie-talkie-k [nem működő]; játék akciófigurák; játék autómodellek; játék baba öltöztető

kellékek; játék babakocsik; játék babzsákok [otedama]; játék babakocsik, gyerekkocsik; játék benzinkúti

berendezések, felszerelések; játék birkózószorítók; játék brossok; játék ékszerek; játék élelmiszerek; játék

építőelemek; játék építőkészletek; játék építőkockák; játék építőkockák fából; játék étkészletek [edények és

evőeszközök]; játék fényképezőgépek [fényképkészítésére nem alkalmas]; játék figurák; játék forgalomirányító

berendezések, készülékek; játék főzőeszközök; játék görkorcsolyák; játék gőzmozdony modellek; játék gyurma;

játék hab kezek; játék hajók; játék harangjátékok; játék háztartási készülékek; játék hógömbök; játék íjak és

nyílvesszők; játék járműpályák, utak; játék járművek; játék járművek átalakítható részekkel; játék járművekkel

kapcsolatos készletek; játék kábelvasutak; játék kamionok; játék karácsonyfák; játék kempingfelszerelés; játék

kertész készletek; játék kéziszerszámok; játék kötőgépek; játék léggömbök; játék légi járművek; játék

lemezjátszók; játék lepkehálók; játék lőfegyverek; játék mikroszkópok; játék modellező kézműves készletek;

játék modellkészletek; játék műkörmök; játék nindzsa [ninja] fegyverek; játék nuncsakuk; játék nyomdakészletek;

játék páncélok; játék periszkópok; játék piperetáskák, neszesszerek; játék pisztolyok; játék pisztolytáskák; játék

postaládák; játék rágógumi adagoló gépek; játék rágógumi adagolók lapka alakú rágógumikhoz; játék robotok;

játék rovarketrecek; játék sárkányok; játék sportfelszerelések; játék sütő- és főzőedények; játék sütőformák,

sütőedények; játék számítógépek [nem működő]; játék szerszámkészletek; játék szobrocskák; játék szupermarket

pénztári berendezések; játék teáskészletek; játék teherautók; játék testedző berendezések; játék ujjlenyomatvevő

készletek; játék varrókészletek; játék vasútmodell készletek; játék vegyészkészletek; játék versenykészletek; játék

vitorlázó repülőgépek; játék xilofonok; játék zenedobozok; játék zseblámpák [nem működőképes]; játékalagutak;

játékálarcok; játékállatok; játékautók; játékautomaták; játékbaba bútorainak tartozékai; játékbaba cipők; játékbaba

jelmezek, ruházatok; játékbabák; játékbabákhoz való fejfedők; játékboltok; játékbútorok; játéképítmények

gyerekeknek; játékfegyverek; játékfigurák; játékfigurákból álló játékkészletek; játékgarázsok; játékgépek;

játékgitárok; játékgitt; játékhalak; játékhangszerek; játékharmonikák; játékházak; játékjárművekhez használatos

játszómatracok; játékjárművekhez használt játszómatracok [játékok]; játékkalapok; játékkardok; játékkártyák

bűvésztrükkökhöz; játékkatonákat használó háborús játékok; játékkerékpárok; játékkészletek; játékkészletek

akciófigurákhoz; játékkészletek babákhoz; játékkörnyezetek, -hátterek akciófigurákhoz; játékkürtök; játékkutyák;

játéklabdák; játéklabdák, játszólabdák; játéklufik, léggömbök; játékmacik, játékmackók; játékmadarak;

játékmagnók; játékmikrofonok; játékmodellek; játéknövények; játéknyilak; játékok; játékok adventi naptárban;

játékok állatok számára; játékok csecsemőknek kiságyba; játékok élelmiszer-utánzatok formájában; játékok

fürdőkádba; játékok [játékszerek] háziállatok részére; játékok kisállatok érzéseinek értelmezéséhez; játékok

mások megtréfálásához [játékszerek]; játékokhoz használt labdák; játékokhoz használt miniatűr figurák;

játékórák; játékórák és -karórák; játékpálcák; játékpénz; játékpisztolyok; játékrakéták; játékrepülőgép-indító,

-kilövő eszközök; játékrepülőgépek; játékriasztók, behatolás elleni riasztó eszközök [játékok]; játékrobotok;

játéksátrak; játéksípok; játékszánkók; játékszélmalmok; játékszerek; játékszerek gyermekeknek; játékszerként

használt piperecikk-utánzatok; játékszerként használt piperekészítmény-utánzatok; játékszerszámok; játékszínház

modellek gyermek színház készletek formájában; játéktalicskák; játéktávcsövek; játéktelefonok;

játékteleszkópok; játéktermekben használt szórakoztató berendezések; játéktrombiták; játékújdonságok partikhoz;

játékvagonok; játékvárak; játékvetítők; játékvirágok; játékvödrök és -lapátok; játékzongorák; játékzsetonok;

játszósátrak; játszótéri labdák; jávorszarvas formájú puha játékok; jelmezek mint gyerekjátékok; kabala babák;

kaleidoszkópok; kapszlik játékpisztolyokhoz; karikadobálós játékok; karikadobó játékok; karikadobó játékok

[karika dobálós játékok]; karikajátékok; karikajátékok [karikadobó játékok]; keno kártyák; képzeletbeli figurákat

ábrázoló játéktárgyak; kerekek játékjárművekhez; kerekes játékok; készlet formájában értékesített játékszerek;

készletek formájában értékesített játékszerek; készletek [teljes készlet] mérethű modellek építéséhez; kézi flipper

játékok; kézi játékkonzolok; kézműves, kreatív modellfigura készletek; kézügyességi játékok készlet formában;
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kézügyességi modellező készletek; kézzel eldobandó szivacsrepülők mint játékszerek; kifejezetten hordozható

játékok szállítására tervezett tokok; kilőhető játékrepülők; kirakós játék; kirakós játékok [puzzle]; kirakósok;

kiságyforgók [játékok]; kitömött bábuk; kitömött játékállatok; kitömött játékmackók; kitömött játékok; kiugrós

játékok; kocka formájú logikai kirakójátékok; kokeshi babák; kötélből készült kisállat-játékok; különféle

formákra átalakítható játékfigurák; kültéri játékok; labdák játékokhoz; ládák játékjárművekhez; ládák

játékkellékekhez; lebegő eszközök úszáshoz; LED-fényes botok (játékszerek); léggömbök; légi járműveket

mintázó felfújható játékok; légpárnás hokiasztalok; légpisztolyok [játékok]; mágneses építőkocka játékok;

mágneses építőkockák, melyek játékszerek; mágneses gyurma mint játékszer; malomjáték készletek; mandiner,

mandinergumik; manipulatív játékok; manipulatív logikai játékok; manipulatív logikai kirakók, puzzle-k;

manipulatív rejtvények, fejtörők, kirakós játékok; marionettek; marionettek, bábuk; markolódarus játékgépek;

mászókák; mászókák [játékszerek]; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető

babák]; mazsorett botok, pálcák; mechanikus akciójátékok; mechanikus játékok; medencékben használatos

játékok; méretarányos autómodellek [játékok]; méretarányos épületmodellek [játékok]; méretarányos

járműmodellek [játékok]; méretarányos járműmodellek; méretarányos járműmodellek [játékszerek]; méretarányos

modell készletek [játékok]; méretarányos modellautók [játékszerek]; méretarányos modellfigurák; méretarányos

növénymodellek; méretarányos repülőgép modellek; méretarányos struktúra modellek [játékok]; miniatűr

autómodellek [játékok vagy játékszerek]; miniatűr futball készlet másolatok, replikák; miniatűr játék

hajómodellek, csónakmodellek; miniatűr öntött fém járművek; modell járművek és játékszerek; modellépítésre

használt alkatrészkészletek [teljes készlet]; modellezett műanyag játékfigurák; modellhelikopterek;

modelljárművek; modellkészletes játékautók; moduláris játékok; motoros játékállatok; mozaik rejtvények;

mozaikrejtvények; műanyag játékok; műanyag játékok fürdéshez; műanyag modellek mint játékok; műanyag

modellező készletek játék járművek készítéséhez; műanyagból készült játékok; multifunkciós játékok

csecsemőknek; négykerekű járművek gyermekeknek [játékszerek]; nem motoros meglovagolható játékok;

nyomkodható sípolós játékok; oktatási célú játékszerek; oktató játékszerek; ördögnyelvek partikhoz; orsók

sárkányokhoz; összenyomható labdák mint játékszerek; összenyomható, nyomogatós játékok; pályák, sínek

járműmodellekhez; pályák, terepasztalok vasútmodellekhez; papír arcmaszkok; paintball lövedékek; paintball

fegyverek; papír játék babák; papírrepülőgépek; papírsárkányok; papírtrombiták; parti játékok; parti kellékek;

patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pedálhajtású kerekes játékok; pedálos játékautók;

pénzbedobós játékgépek; pénzlövő játékfegyverek; perselyek; perselyt tartalmazó játékok; pinaták [édességgel,

játékokkal töltött parti kellékek]; piramis építő játékok; pisztolytáskák játékpisztolyokhoz; plüss játékbabák; plüss

játékok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; plüss játékok szundikendővel; plüss játékszerek;

plüssjátékok szundikendővel; pneumatikus paintball fegyverek; pogok játékhoz; porcelánbabák; pörgettyűk,

búgócsigák [játékok]; puha játékok állatok formájában; puzzle szőnyegek [játékszerek]; puzzlék, kirakós játékok;

rádiós távirányítású játékrobotok; rádiós távirányítású játékhelikopterek; rádióvezérlésű járműmodellek;

rádióvezérlésű játékautó modellek; rádióvezérlésű játékjárművek; rádióvezérlésű játékok; rádióvezérlésű

játékrepülők; rágókákat tartalmazó babacsörgők; rajzoló játékok; rakéták mint modelljátékok; ráülős

gyermekjárművek [játékszerek]; ráülős játék járművek; ráülős játék járművek (motoros -); ráülős játékjárművek

gyermekeknek; ráülős játékok; repülőgépmodell-készletek; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rongybabák;

ruhadarabok játékmackóknak; ruhák európai babákhoz; ruhák hagyományos japán játékbabákhoz; ruhák

játékfigurákhoz; ruhák játékokhoz; ruhakiegészítők babákhoz; sárkány-alkatrészek; sárkány fogantyúk;

sárkányfarkak; sárkányzsinórok; shove ha'penny készletek; sisakok babáknak; speciális pumpák labdajátékokhoz

használt labdákhoz; sportjátékok; strandlabdák; szakura babák; szállítóeszközök plüssmackóknak; szánkók,

bobok [játékok]; szánkók [játékok]; szánkók [szabadidős felszerelések]; szánkók szórakoztató célú lesikláshoz;

szánok, szánkók [rekreációs felszerelések]; szappanbuborék fújók [játékszerek]; szélforgók; szemellenzők

játéksisakokhoz; szövet játékok; tarot kártyák [játékkártyák]; társasjátékok; távirányítású játékok járművek

formájában; távirányítós játékok; távirányítós méretarányos járműmodellek; távirányítós repülő játékok;

távvezérlésű játékjárművek; teke [játékok]; tetherball labdák; tivoli játékok; többfunkciós táblák gyermekeknek

[játékok]; többrendeltetésű játékok gyermekeknek; többrészes építőjátékok; tobogánok [szánkófélék]; tokok akció
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figurákhoz; tologatós játékok; tömör ütők labdajátékokhoz; tornabotok; trambulinok; tréfás, vicces kellékek;

triciklik gyermekek számára [játékok]; triciklik [játékszerek]; tűzijátékok [játékszerek]; ugráló játékok;

ugrálóbotok [pogo stick]; ugrálókötelek; ügyességi akciójátékok; ügyességi- és akciójátékok; ügyességi

játékautomaták; úszódeszkák [kickboardok]; úszódeszkák szabadidős célokra; úszódeszkák szabadidős

használatra; úszómedencék [játékcikkek]; úszóövek szabadidős használatra; úszószőnyegek szabadidős célokra;

vámpírfogak mint partikellékek; varázsdobozok kiugró alakkal; vasútmodellek; vékony gumiból készült

felfújható játékok; versenyautós játékok; vezérlőberendezések játékokhoz; videojáték gépek burkolatai;

videojátékok; világító és hangot adó elektromos akciófigurák; világító játékrudak; vitorlázó repülőgépek

[játékszerek]; vitorlázó repülőgépek [méretarányos modellek]; vizet fecskendező, spriccelő játékok; vízi

csúszdák; vízi játékok; vízicsúszdák; vízicsúszdák [játékberendezések]; vízipisztolyok; vízipisztolyok

[játékszerek]; vízszintes flipperek [korinto játékgépek]; vödrök [játékszerek]; vödrök [játékszerek] műanyagból;

vonatkészletek [játékszerek]; vonatkészletek, vasútkészletek; vonatmodell készletek; xilofonok mint zenélő

játékok; zajkeltő játékkacatok partikhoz; zenélő játékok; zenés játékok; zsetonok bingóhoz; zsinórral ellátott

 pörgettyűk, mely eldobás után a pörgettyűt visszajuttatja a kézbe; zsonglőrfelszerelés; zsonglőrlabdák.

 ( 210 ) M 20 00125

 ( 220 ) 2020.01.15.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 ) VitaStar

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

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

 ( 210 ) M 20 00144

 ( 220 ) 2020.01.17.

 ( 731 )  Milestone Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipovics János, Budapest

 ( 541 ) Milestone Intézet

 ( 511 )  35    Adatkutatás számítógépes fájlokban; hirdetési- és reklámszolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások

ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; munkaerő-toborzás; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; piackutatás; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési

 tanácsadás.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bentlakásos iskolák; coaching

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

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; könyvtári

szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; pályaválasztási tanácsadás; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki kutatás; számítógép szoftver tanácsadás; tudományos kutatás;

 várostervezés.

 ( 210 ) M 20 00181

 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  Pool Biliárd Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Biliárd létesítmények biztosítása; biliárdszalonok üzemeltetése; sznúker felszerelések rendelkezésre

bocsátása; sznúkerterem-szolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; sport- és szabadidős

 tevékenységek; szabadidős és képzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 20 00224

 ( 220 ) 2020.01.26.

 ( 731 )  Mantra 2014 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Keszericze Gergely, Veresegyház

 ( 541 ) Mantra eredeti thaimasszázs

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 20 00225

 ( 220 ) 2020.01.27.

 ( 731 )  "MAGYAR TERMÉK" Tájékoztatási, Minőségellenőrző Nonprofit Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, 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.

 16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; asztalneműk papírból; csomagolópapír;

egészségügyi papír, WC-papír; papír; papír asztalterítők; papír alátétek; papír-írószer áruk; papírszalvéták;

 papírtörlők tisztítási célokra; papírtörölköző; papírzsebkendők, papírtörlők; poháralátétek papírból.

 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;
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 rágógumi; rizs; salátaöntetek; sütőpor; szendvicsek; tea; természetes édesítőszerek; zab alapú ételek.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyümölcslevek; izotóniás italok;

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].

A rovat 141 darab közlést tartalmaz.
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