
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  229.806

 ( 151 )  2019.11.28.

 ( 210 )  M 18 03255

 ( 220 )  2018.10.31.

 ( 732 )  Naturtrade Hungary Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Vegyi és szerves összetételek élelmiszerek és italok gyártásában való használatra; aszkorbinsav por, agaragar,

 pektin, eritrit, xilit, eritrit és stevia por keverék.

 29    Étkezési olajok és zsírok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök; feldolgozott diófélék,

zselék, lekvárok (dzsemek); kókuszpehely, kókuszliszt, kókuszolaj-és zsír [étkezési], hidegen sajtolt olajok:

lenmagolaj, kendermagolaj, mákolaj, szezámmagolaj, szőlőmagolaj, tökmagolaj; pálma olaj, bio kókuszolaj,

 tejtermék helyettesítők, kókusztejpor, rizsitalpor.

 30    Feldolgozott gabonák, feldolgozott gluténmentes gabonák, és keverékeik; gluténmentes lisztek és más

gabonakészítmények; gluténmentes lisztkeverékek és ezekből készült gluténmentes kenyér és péksütemények;

szárított gluténmentes tészták: kölestészta, ciroktészta, hajdinatészta, quinoatészta; só, fűszerek és ízesítők;

keményítők; édesítőszerek: kókuszvirág cukor, stevia tabletta, stevia csepp, stevia por, fruktóz; reggeliző müzli,

 zabkása, zabpehely, zabpehelyliszt; feldolgozott és feldolgozatlan quinoa és cirok.

 ( 111 )  230.313

 ( 151 )  2020.01.10.

 ( 210 )  M 18 03179

 ( 220 )  2018.10.29.

 ( 732 )  Péter-Szabó Szilvia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bencsik Klaudia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

  35    Koncertek promóciója [reklámozása].

 41    Szórakoztatás, kulturális tevékenységek; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncert

szolgáltatások [éneklés]; dalok kiadása; zenei szövegek kiadása; show-műsorok készítése; zenekarok

 szolgáltatásai; zenei produkciók; online szórakoztatás.

 ( 111 )  230.584

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02578

 ( 220 )  2019.08.22.

 ( 732 )  Litze Kft., Székesfehérvár (HU)

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

 ( 511 )   10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi készülékek és műszerek.

 ( 111 )  230.787

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02258

 ( 220 )  2019.07.18.

 ( 732 )  Miskolci Jogásztradíciók Megőrzéséért Egyesület, Miskolc (HU)

 ( 740 )  dr. Barzó Tímea, Miskolc

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Acéltollak; almanachok; ceruzák; daloskönyvek; dossziék [papíráruk] (1); dossziék [papíráruk] (2);

fényképek; fényképtartók; festmények [képek], keretezve vagy anélkül; folyóiratok; golyóstollak; gyűrűs

irattartók, iratrendezők; iratgyűjtők, dossziék; irattartók [papíráru]; íróeszközök; írószerek; írószertartók

[készletek]; képek; képeslapok, levelezőlapok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1);

könyvecskék, brosúrák (2); könyvek; könyvjelzők; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; metszetek;

naptárak; noteszok (1); noteszok (2); nyomtatott kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott

publikációk; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; papír feliratok, zászlók; papírvágó kések

[irodai cikkek]; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; poszterek; prospektusok; portrék, arcképek;

szivargyűrűk; szobrocskák, figurák papírmaséból; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések];

tinta- és tolltartó állványok (1); tinta- és tolltartó állványok (2); tinta- és tolltartó állványok (3); tollak [irodai

cikkek]; toll- és ceruzatartók; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll;

 újságok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vízfestmények, akvarellek; zászlók papírból.

 25    Díszzsebkendők [ruházat]; egyenruhák; fátylak [ruházat]; felsőruházat; hímzett ruhadarabok;

hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2); ingek; mellények; nyakkendők; nyaksálak [sálak]; öltönyök; ruházati

 cikkek; selyemövek, vállszalagok; szoknyák; vállkendők, nagykendők.

 41    Bálok szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; partik szervezése; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése; zenei produkciók,

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

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

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; fordítás és tolmácsolás; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;

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

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; rádió- és

televízióműsorok készítése; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése; személyes oktatófórumok
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rendezése és levezetése; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; színházi produkciók; tolmácsszolgáltatások; vallásoktatás; zeneszerzés.

 ( 111 )  230.802

 ( 151 )  2020.02.17.

 ( 210 )  M 19 02160

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  BAYADERA MANAGEMENT Limited, Nicosia (CY)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Ukrajnából származó vodka; Ukrajnából származó ízesített vodka.

 ( 111 )  230.804

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02963

 ( 220 )  2019.09.26.

 ( 732 )  Blázek Géza, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; szállásfoglalás; éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; kávéházak;

motelek; panziók; szállodai szolgáltatások; turistaházak, üdülők; vendéglátás; bár szolgáltatások; gyorséttermek,

snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; önkiszolgáló éttermek; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és

találkozókhoz, értekezletekhez; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek

biztosítása; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; helyszínek biztosítása rendezvényekhez,

 ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása.

 ( 111 )  230.805

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02953

 ( 220 )  2019.09.25.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Neograderma

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.
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 ( 111 )  230.806

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02952

 ( 220 )  2019.09.25.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Amoxylenn

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  230.807

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02833

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Dunakanyari Védegylet Alapítvány, Zebegény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; fesztiválok szervezése.

 ( 111 )  230.808

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02832

 ( 220 )  2019.09.17.

 ( 732 )  Kollár Annamária, Dorog (HU)

 Palicska Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Italok készítésére szolgáló gépek.

  29    Étkezési olajok.

  32    Gyümölcslevek; zöldséglevek.

  39    Árusító automaták feltöltése.

 ( 111 )  230.809

 ( 151 )  2020.02.21.

 ( 210 )  M 19 02699

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  Premier G Med Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

 ( 541 )  PREMIER MED EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÓ ÉS KUTATÓINTÉZET

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.810

 ( 151 )  2020.02.21.
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 ( 210 )  M 19 02698

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  Premier G Med Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Toronyi Tímea, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.811

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02695

 ( 220 )  2019.09.05.

 ( 732 )  Krénusz Anett, Marcali (HU)

 ( 740 )  Dukkon Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZELLIA

 ( 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  230.813

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02679

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  230.817

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 02619

 ( 220 )  2019.08.28.

 ( 732 )  Koncertbooking.com Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatgyűjtési szolgáltatások; adatbázis menedzsment; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; mások szolgáltatásainak promótálása;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművészek

részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; online adatbázisok és kereshető online adatbázisok rendelkezésre

 bocsátása; kapcsolatteremtés a szolgáltatók és a lehetséges ügyfelek között.
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 41    Koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

 szolgáltatások; koncertek bemutatása.

  42    Weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára.

 ( 111 )  230.818

 ( 151 )  2020.02.21.

 ( 210 )  M 19 02226

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)

 ( 541 )  A Miskolc Csoport tagja

 ( 511 )  35    Reklám és marketing; hirdetés és reklámozás; marketing kampányok, marketing szolgáltatások,

marketingstratégiák tervezése; reklám, hirdetés, marketing és promóciós anyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák, reklámszövegek, bannerek, logók és minták, videók és reklámfilmek] frissítése, készítése,

összeállítása, sokszorosítása, terjesztése; termékmarketing; termékminták terjesztése reklámcélokra; utcai és

online reklámozás, hirdetés; rádiós reklámozás, marketing, rádiós reklámspotok gyártása; internetes marketing,

online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklám-

és marketing konzultáció; reklám- és promóciós szolgáltatások nyújtása, reklám- és promóciós szerződések

készítése; reklámok készítése és elhelyezése, megjelenítése mások számára; reklámhely bérbeadása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció;

különleges rendezvények promóciója; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hivatali ügyintézési

 szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; számlázás, számlák kiállítása.

 ( 111 )  230.819

 ( 151 )  2020.02.21.

 ( 210 )  M 19 02219

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miskolc (HU)

 ( 541 )  Miskolc Csoport

 ( 511 )  35    Reklám és marketing; hirdetés és reklámozás; marketing kampányok, marketing szolgáltatások,

marketingstratégiák tervezése; reklám, hirdetés, marketing és promóciós anyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák, reklámszövegek, bannerek, logók és minták, videók és reklámfilmek] frissítése, készítése,

összeállítása, sokszorosítása, terjesztése; termékmarketing; termékminták terjesztése reklámcélokra; utcai és

online reklámozás, hirdetés; rádiós reklámozás, marketing, rádiós reklámspotok gyártása; internetes marketing,

online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; reklámcélú nyereményhúzások szervezése; reklám-

és marketing konzultáció; reklám- és promóciós szolgáltatások nyújtása, reklám- és promóciós szerződések

készítése; reklámok készítése és elhelyezése, megjelenítése mások számára; reklámhely bérbeadása; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; közönségszolgálati [PR] konzultáció;

különleges rendezvények promóciója; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; hivatali ügyintézési

 szolgáltatások; munkaerő toborzási hirdetés; számlázás, számlák kiállítása.

 ( 111 )  230.820

 ( 151 )  2020.02.19.

 ( 210 )  M 19 01898

 ( 220 )  2019.06.14.

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

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  5    Készételek, élelmiszerek.

  35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

  43    Vendéglátás, ételkészítés, étkeztetés, ételkiszállítás, szállítás.

 ( 111 )  230.824

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 01993

 ( 220 )  2019.06.24.

 ( 732 )  Touche Event Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Bringaturmix

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  230.825

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 00595

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth A. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek; önkiszolgáló

éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések

és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; udon és soba éttermek szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.826

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 00596

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  IK Hotels Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Horváth A. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos
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tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása; gyorséttermek, snack

bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek; önkiszolgáló

éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések

és távozások ügyintézése]; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; szállodai szolgáltatások; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás]; udon és soba éttermek szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.827

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 01479

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  Feith Ádám, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Applikációs szoftver; foglalási rendszerek szoftverei; alkalmazásszoftverek internetes közösségi hálózatépítő

 szolgáltatásokhoz; szoftverek; webalkalmazás- és szerverszoftverek.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; sporteszközök kölcsönzése és bérbeadása; sport klub szolgáltatások;

sport- és szabadidős tevékenységek; sport- és fitneszszolgáltatások; online hírlevelek biztosítása

sportszórakoztatás területén; jegybeszerzési, jegyinformációs szolgáltatások; oktatás, tréning, tanácsadás;

sportpályák üzemeltetése, fenntartása; sportrendezvények, események, versenyek, versenysorozatok szervezése;

sportpályák, létesítmények bérbeadása, foglalása; foglalások, bérletek és más sportolási szolgáltatások és

 eszközök közvetítői tevékenysége.

 ( 111 )  230.828

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02136

 ( 220 )  2019.07.08.

 ( 732 )  Hendline Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  dr. Benedek Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Kozmetikai szolgáltatások és tetoválás; esztétikai tetoválás; esztétikai tetováláshoz kapcsolódó szolgáltatás

 és oktatás; esztétikai tetováláshoz kapcsolódó egyéb eszközök, kiegészítők forgalmazása.

 ( 111 )  230.829

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02234

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Mate tea; fűszerek.

 32    Energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; ásványvizek és szénsavas vizek; alkoholmentes italok;

 gyümölcslevek.

  33    Alkoholos energiaitalok.

 ( 111 )  230.830
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 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02239

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; teafűszerek, fűszerek; jeges tea.

  32    Alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcslevek.

  33    Alkoholtartalmú tea italok.

 ( 111 )  230.831

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02238

 ( 220 )  2019.07.17.

 ( 732 )  Módi Valéria, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   12    Kerékpárok, kerékpárvázak.

  25    Ruházat; kerékpáros ruházat.

  28    Játékfigurák; kitömött játékok.

 ( 111 )  230.832

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02129

 ( 220 )  2019.07.05.

 ( 732 )  Pénzügyminisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Állásközvetítő irodák.

  41    Mentorálás; pályaválasztási tanácsadás.

 ( 111 )  230.833

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 00576

 ( 220 )  2019.02.25.

 ( 732 )  Béres István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gámán Tünde, Budapest

 ( 541 )  Tokaj Hill

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

 ( 111 )  230.834

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02235

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Tea; teafűszerek, fűszerek; jeges tea.

  32    Alkoholmentes tea ízű italok; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcslevek.
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 ( 111 )  230.835

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02144

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  Eszes Erika, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Cukorból készült tortadíszek; tortadíszek cukorból; virág alakú cukorkák; virág alakú tortadíszek cukorból;

 virág alakúvá formázott cukorkák.

 ( 111 )  230.837

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 01819

 ( 220 )  2019.06.11.

 ( 732 )  Ashlynn Braid International FZE, Umm Al Quwain (AE)

 ( 740 )  Duda és Csákó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; ajakfények; ajakrúzsok; aloe

vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő krémek; dekormatricák kozmetikai használatra;

dezodoráló szappan; dezodorok emberi használatra vagy állatoknak; esszenciális citromolaj (1); esszenciális

citromolaj (2); esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fitokozmetikai készítmények; fürdősók nem gyógyászati

használatra; gerániol; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok;

hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők; hajhullámosító készítmények; hajspray; heliotropin; henna

[kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai célokra; hintőpor, pipere célokra; illatszerkészítmények (1);

illatszer készítmények (2); ionon [illatszergyártás]; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra;

kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai

folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek;

kozmetikai maszkok; kozmetikai, szépségápolási készítmények; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek

szempillához; kozmetikumok szemöldökhöz; kölnivíz (1); kölnivíz (2); körömápoló készítmények; köröm

csillám; körömdíszítő matricák; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények; körömlakkok;

levegőillatosító készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej

kozmetikai használatra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; műkörmök; műszempillák; naptejek;

napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nem gyógyhatású fürdőkészítmények; olajok kozmetikai

célokra; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra;

parfümvizek, illatosított vizek; pézsma [illatszer]; ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műhajak

rögzítéséhez; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; ruhaillatosító zacskók, tasakok; rúzstokok; samponok;

smink (1); smink (2); sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító, sminklemosó

készítmények; szappan (1); szappan (2); száraz samponok; szemöldökceruzák (1); szemöldökceruzák (2);

szempillaspirál; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok [illatszerek];

 zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra.
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 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

 ( 111 )  230.838

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02084

 ( 220 )  2019.07.01.

 ( 732 )  Kurucz-Kováts Dóra Andrea, Budapest (HU)

 ( 541 )  XALMA

 ( 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.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok.

 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.

 ( 111 )  230.839

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 00203

 ( 220 )  2019.01.24.

 ( 732 )  Pharmapolis Klaszter Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen

 ( 541 )  Pharmapolis Open Tennis Cup

 ( 511 )  41    Gyakorlati képzés [szemléltetés]; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; online, nem letölthető videók biztosítása; partik szervezése [szórakoztatás];

 sportversenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  230.840

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02292

 ( 220 )  2019.07.24.

 ( 732 )  Diante Nova Bt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 111 )  230.841

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 18 03640

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  VÖRÖSKŐ Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Gépek szeretettel!
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 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatban; elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatos, katalógusok alapján biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos háztartási készülékek és

gépek, nevezetesen mosógépek, centrifugák, mosogatógépek, vasalókészülékek kereskedelmével kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek, konyhai robotgépek, elektromos habverők, elektromos keverők,

elektromechanikus darálók és őrlőgépek és kávédarálók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos dagasztógépek, elektromos gyümölcsprések

és gyümölcscentrifugák, elektromos konzervnyitók, elektromechanikus habverők és vágókészülékek, elektromos

kések, habverők kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porszívók és

padlófényező gépek, szőnyegápoló berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; mágneses adathordozók, írható lemezek, számológépek kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, számítógépes perifériás eszközök,

nevezetesen monitorok, nyomtatók, billentyűzetek, számítógépes egerek, botkormányok (joystick),

csatlakozótáblák, meghajtók, szkennerek, grafikai és hálózati kártyák, modemek, interfészek, írható lemezek,

merevlemezek, csatlakozókábelek, adathordozókon rögzített számítógépes programok, számítógépes játékok,

szoftveralkalmazások kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hang és/vagy képek

és/vagy elektromosan feldolgozott adatok rögzítésére, továbbítására vagy sokszorosítására szolgáló berendezések,

rádió- és tévékészülékek, CD-lejátszók, videokészülékek, fejhallgatók, mikrofonok, erősítők, hangszórók

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; antennák, telefonok, mobiltelefonok,

telefonkészülékek, üzenetrögzítők, faxgépek, műholdas vevőberendezések, műholdantennák és vevőkészülékek,

műsoros és üres hang-, kép- és adathordozók, CD lemzek, CD-ROM-ok, video- és audioszalagok és -kazetták

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; videolejátszók és -felvevők, videokamerák

és kamerák (fényképészet), hang rögzítésére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fényképészeti, filmes és optikai berendezések és

készülékek, fényképészeti kamerák, lencsék, távcsövek, elektronikus képrögzítő és képmásoló berendezések,

videokamerák, filmfelvevő kamerák, nyomtatók, videofelvevők, videokamerák, projektorok kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos mérőeszközök, elektromos vasalók, gőzvasalók,

világításra, fűtésre, gőzfejlesztésre, főzésre, hűtésre, szárításra, szellőztetésre, vízellátásra és egészségügyi célokra

használt berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; klímaberendezések

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajformázásra és -szárításra használt

elektromos készülékek és berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

háztartási és konyhai használatú elektromos berendezések, nevezetesen fűtőberendezések, hajszárítók, elektromos

sugárzókészülékek, hőlámpák és UV-lámpák, barnítóberendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; légkondicionáló berendezések, párásítók, légtisztítók, ventilátorok, elektromos

szárítógépek, jégkészítők, gázkályhák és elektromos tűzhelyek, főzőlapok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek,

fagyasztóberendezések, vízmelegítők, lámpák, izzók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kávés- és teáspoharak, fogápoló készítmények, hajápoló készítmények kereskedelmével

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.842

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 18 03639

 ( 220 )  2018.12.07.

 ( 732 )  VÖRÖSKŐ Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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 ( 541 )  Gépek sok szeretettel!

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek; kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével kapcsolatban; online kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatban; elektromos, elektronikus és elektromechanikus berendezések és készülékek kereskedelmével

kapcsolatos, katalógusok alapján biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások; elektromos háztartási készülékek és

gépek, nevezetesen mosógépek, centrifugák, mosogatógépek, vasalókészülékek kereskedelmével kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos, elektronikus és

elektromechanikus berendezések és készülékek, konyhai robotgépek, elektromos habverők, elektromos keverők,

elektromechanikus darálók és őrlőgépek és kávédarálók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; háztartási és konyhai használatra szolgáló elektromos dagasztógépek, elektromos gyümölcsprések

és gyümölcscentrifugák, elektromos konzervnyitók, elektromechanikus habverők és vágókészülékek, elektromos

kések, habverők kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; porszívók és

padlófényező gépek, szőnyegápoló berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; mágneses adathordozók, írható lemezek, számológépek kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; adatfeldolgozó készülékek, számítógépek, számítógépes perifériás eszközök,

nevezetesen monitorok, nyomtatók, billentyűzetek, számítógépes egerek, botkormányok (joystick),

csatlakozótáblák, meghajtók, szkennerek, grafikai és hálózati kártyák, modemek, interfészek, írható lemezek,

merevlemezek, csatlakozókábelek, adathordozókon rögzített számítógépes programok, számítógépes játékok,

szoftveralkalmazások kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hang és/vagy képek

és/vagy elektromosan feldolgozott adatok rögzítésére, továbbítására vagy sokszorosítására szolgáló berendezések,

rádió- és tévékészülékek, CD-lejátszók, videokészülékek, fejhallgatók, mikrofonok, erősítők, hangszórók

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; antennák, telefonok, mobiltelefonok,

telefonkészülékek, üzenetrögzítők, faxgépek, műholdas vevőberendezések, műholdantennák és vevőkészülékek,

műsoros és üres hang-, kép- és adathordozók, CD lemzek, CD-ROM-ok, video- és audioszalagok és -kazetták

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; videolejátszók és -felvevők, videokamerák

és kamerák (fényképészet), hang rögzítésére vagy sokszorosítására szolgáló berendezések kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; fényképészeti, filmes és optikai berendezések és

készülékek, fényképészeti kamerák, lencsék, távcsövek, elektronikus képrögzítő és képmásoló berendezések,

videokamerák, filmfelvevő kamerák, nyomtatók, videofelvevők, videokamerák, projektorok kereskedelmével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; elektromos mérőeszközök, elektromos vasalók, gőzvasalók,

világításra, fűtésre, gőzfejlesztésre, főzésre, hűtésre, szárításra, szellőztetésre, vízellátásra és egészségügyi célokra

használt berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; klímaberendezések

kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hajformázásra és -szárításra használt

elektromos készülékek és berendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

háztartási és konyhai használatú elektromos berendezések, nevezetesen fűtőberendezések, hajszárítók, elektromos

sugárzókészülékek, hőlámpák és UV-lámpák, barnítóberendezések kereskedelmével kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; légkondicionáló berendezések, párásítók, légtisztítók, ventilátorok, elektromos

szárítógépek, jégkészítők, gázkályhák és elektromos tűzhelyek, főzőlapok, mikrohullámú sütők, hűtőgépek,

fagyasztóberendezések, vízmelegítők, lámpák, izzók kereskedelmével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; kávés- és teáspoharak, fogápoló készítmények, hajápoló készítmények kereskedelmével

 kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.843

 ( 151 )  2020.02.20.

 ( 210 )  M 19 02289

 ( 220 )  2019.07.23.

 ( 732 )  Rétfalvi Gábor, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Parfümökkel kapcsolatos reklámszolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi

 bolti szolgáltatások; hajápoló termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.845

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02405

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  ÉPITECH Kivitelező és Marketing Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kiállítások, konferenciák,

 szakmai képzések, programok, versenyek szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  230.846

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 18 02861

 ( 220 )  2018.10.03.

 ( 732 )  Vajda Virág Annamária, Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Bohli Krisztina, Pécs

 ( 541 )  Prézli

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  230.847

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02727

 ( 220 )  2019.09.10.

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

 ( 541 )  PANANGIN ACTIVE

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek számára.

 ( 111 )  230.848

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 01444

 ( 220 )  2019.05.06.

 ( 732 )  Marquard Média Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ShoppieGo

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver.

  29    Játékok és játékszerek; videojátékok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás, áruk

bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója
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sportesemények szponzorálásával; árverési szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi es üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ

és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi-

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

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; szponzorok felkutatása;

telemarketing szolgáltatások, televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok,

kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek

 számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

elektronikus kiadványszerkesztés; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; know-how

átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; nem

reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; on-line elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játék szolgáltatások; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szórakozási, szórakoztatási

 információk; szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  230.849

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 01431

 ( 220 )  2019.05.03.

 ( 732 )  UNILEVER Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÉLJEN A RAMAZURI!

 ( 511 ) 3    Szappan; piperecikkek; test púder, haj- és testápoló folyadék, a fejbőr és a haj ápolására szolgáló

készítmények; samponok és kondicionálók, hajban lévő csomók eltávolítására szolgáló hajápoló készítmények;

fogpaszta; készítmények a száj és a fogak ápolásához; nem gyógyhatású piperecikkek; fürdő- és

tusolókészítmények; babafürdető készítmények; (bőr) krémek, bőrápoló készítmények; olajok, krémek és tejek a

hajra, a testre és a bőrre; napozáshoz való készítmények, napvédő és napozás utáni tejek, olajok és krémek;

kozmetikai szerek; vazelin; ajakkondicionálók; hintőpor, pipere célokra; vatta, vattapálcikák; kozmetikai

 vattalabdacsok, kendők vagy törlők; nedvesített vagy impregnált tisztító tamponok, kendők vagy törlők.

 16    Eldobható papírpelenkák és papírpelenka-betétek; gyermekegészséggel és gyermekápolással kapcsolatos

 könyvek és füzetek.

 ( 111 )  230.850

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02586
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 ( 220 )  2019.08.26.

 ( 732 )  Phoenix Teqball Academy Sportegyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; tanítási és

 oktatási anyagok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

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

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

 ( 111 )  230.852

 ( 151 )  2020.02.24.

 ( 210 )  M 19 02845

 ( 220 )  2019.09.18.

 ( 732 )  MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, Düsseldorf (DE)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Les Cascades

 ( 511 )   33    Borok; habzó bor, pezsgő; alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  230.853

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02416

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)

 ( 541 )  PANNONESSENCE

 ( 511 ) 3    Aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra]; aromák [esszencia olajok];

aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; illóolajok kozmetikai használatra;

kozmetikumok; natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású kozmetikumok; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok

 kozmetikai célokra; kozmetikai testápoló készítmények.

 ( 111 )  230.854

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02417

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Adrienne Feller, Jászfényszaru (HU)

 ( 541 )  Hungarian Spring

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; babaápoló termékek (nem

gyógyhatású); balzsamok nem gyógyászati célokra; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; illatosított

folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illóolajok kozmetikai

használatra; kenőcsök kozmetikai használatra; körömágy krémek; kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves

törlőkendők; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai

testápoló készítmények; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok és kozmetikai

készítmények; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; masszázs zselék,
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gélek, nem gyógyászati célokra; masszázsolajak; masszázsolajok és -tejek; masszírozáshoz használt olajak;

natúrkozmetikumok; nem gyógyhatású balzsamok; nem gyógyhatású bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású

folyadékok, oldatok; nem gyógyhatású fejbőr kezelő készítmények; nem gyógyhatású kozmetikumok; nem

gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású masszázskrémek; nem gyógyhatású

masszázskészítmények; nem gyógyhatású masszázsolajak; nem gyógyhatású piperecikkek; olajok kozmetikai

célokra; olajok test- és szépségápoláshoz; olajok testápolási, higiéniai célokra; orrtisztító készítmények személyes

higiéniai célokra; pedikűr készítmények; természetes kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készítmények;

aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];

aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású];

emulgeált illóolajok; esszenciális olajok; esszenciális olajok egyéni használatra; gyártási eljárásokhoz használt

illóolajok; idegnyugtató esszenciális olajok; illatosított olaj; illatosított termékek gyártásához használt illóolajok;

illatszerek, esszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok háztartási használatra;

illóolajok ipari használatra; illóolajok, mint ételízesítők; illóolajokból készült ételízesítők; ízesítők, aromák

élelmiszerekhez [illóolajok]; ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok]; ízesítők, aromák süteményekhez [illóolajok];

kevert illóolajok; levendulaolaj; mandulaolaj; nem gyógyhatású olajok; növényi illóolajok; olajesszenciák ételek

ízesítésére; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok; parfümolajok kozmetikai

készítmények gyártásához; rózsaolaj; szalmagyopár [illóolaj]; szantálfából készült illóolajok; teafaolaj;

 természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra; virágvíz.

 ( 111 )  230.855

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02418

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Adrienne Feller Cosmetics Zrt., Jászfényszaru (HU)

 ( 541 )  HUNGARIAN SECRET

 ( 511 ) 3    Ajak alapozók; arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; arcmasszázsolajok; arcolajok; arctisztító

maszkok; arcradír készítmények kozmetikai használatra; arcvaj; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;

bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön használt kozmetikumok; fitokozmetikai

készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok; fürdő- és tusolókészítmények;

fürdő- és zuhanyolajok (nem gyógyhatású); fürdőkészítmények; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;

hajápoló készítmények; illóolajokkal átitatott kendők, kozmetikai használatra; készítmények haj- és testmosásra;

kézápoló zselék; kézmosó szerek; kéztisztítók; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kozmetikai

krémek az arc és a test számára; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; kozmetikai krémek és

tejek; kozmetikumok krémek formájában; naptejek csecsemőknek; nem gyógyhatású zuhanyolajak; regeneráló

krémek kozmetikai használatra; sminktermékek; szappanok és gélek; szépségápoló kozmetikumok; szépségápoló

szérumok; szépségápoló tej; szérumok kozmetikai alkalmazásra; test- és arcápoló olajok; test- és arczselék

[kozmetikai cikkek]; testápoló gélek; testápoló zselék; testmasszírozáshoz használt olajok; testpermetek; tisztító

készítmények egyéni használatra; tusoló- és fürdőhab; tusoló- és fürdőzselé; tusoló készítmények; tusolóhabok;

aromák [esszencia olajok]; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai alkalmazásra];

aromatikus anyagok [esszencia olajok]; aromatikus esszencia olajok; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású];

esszenciális olajok; emulgeált illóolajok; gyártási eljárásokhoz használt illóolajok; illatosított termékek

gyártásához használt illóolajok; illatszerek, esszenciaolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra;

illóolajok háztartási használatra; illóolajok ipari használatra; illóolajok, mint ételízesítők; illóolajokból készült

ételízesítők; kevert illóolajok; melegítés hatására aromát kibocsátó illatosított olajok; nem gyógyhatású olajok;

növényi illóolajok; olajok illatszerekhez; olajok parfümökhöz és illatszerekhez; parfümolajok; parfümolajok

kozmetikai készítmények gyártásához; természetes esszenciaolajok; természetes olajok kozmetikai célokra;

 virágvíz.

 ( 111 )  230.856
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 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02408

 ( 220 )  2019.08.05.

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

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PREMIER4

 ( 511 )  35    Médiakapcsolati szolgáltatások; közönségszolgálattal kapcsolatos konzultáció; közönségszolgálati

tanulmányok; közönségszolgálati [PR] konzultáció; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az úgynevezett

teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és lebonyolítása

reklámcélokra; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; promóciós, reklám célú árubemutatás; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

bérbeadása; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; reklám-, marketing és

hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online

kommunikációs hálózaton keresztül; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; hirdetéssel

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; marketing konzultációs szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális

média használatával; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

 hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása.

 38    Adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő továbbítása; audio műsorszórás;

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; felhasználók által létrehozott tartalom az

internet segítségével történő továbbítása; filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek

elektronikus átvitele; információ és más műsorok rádiós műsorszórása; információk sugárzása televízión

keresztül; interaktív teletext szolgáltatások; 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; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és

-közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; 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 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];

műsorszórással kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; pay-per-view [fizetős] televíziós műsorszórás és

-közvetítés; pay-per-view [PPV] televíziós adás; pénzügyi információ műholdas közvetítése; pénzügyi információ

televíziós sugárzása; podcasting szolgáltatások; podcastok átvitele; rádió- és televízióműsorok műholdas

közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő közvetítése;

segítségnyújtás kábeltelevíziós kommunikációs szolgáltatások biztosításához; sportrendezvényekhez kapcsolódó

műholdas műsorszóró szolgáltatások; szimultán televíziós közvetítés globális számítógépes hálózatokon,

interneten és vezeték nélküli hálózatokon keresztül; szórakoztatással kapcsolatos műholdas műsorszórás;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; teleshop-műsorok közvetítése; televízió hozzáférés biztosítása

dekódoló készülékeken keresztül; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok
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terjesztése mikrohullámú összeköttetés által; televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által;

televízióműsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybevételén keresztül történő

közvetítése; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése; televíziós műsorok terjesztése

műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés;

televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós programok közvetítése; televízióstreaming

interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; tv programszórás és -közvetítés; üzlettel

kapcsolatos műholdas műsorszórási szolgáltatások; vezeték nélküli műsorterjesztés; video- és audioműsorok

 közvetítése az interneten keresztül; video on-demand közvetítések; videocasting.

 41    Animációs és élő műsorok gyártása; animációs mozis videoklipek gyártása; animációs műsorok gyártása

televíziós és kábeltelevíziós sugárzásra; animációs rajzfilmek készítése; animációs szolgáltatások; animációs

szórakoztató mozifilm készítésével kapcsolatos szolgáltatások; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; audio/vizuális bemutatók készítése; audiovizuális felvételek készítése; élő

szórakoztató műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése;

eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása; filmek készítése a labdarúgás aspektusairól; filmes és

zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; filmformátumok kidolgozása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve

reklámfilmek; filmgyártáshoz szükséges felszerelések, létesítmények biztosítása; filmgyártás oktatási célokra;

filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés,

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

és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési

szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; hang-

vagy videostúdiók biztosítása; játékfilmgyártás; kábeltelevíziós műsorok gyártása; mobileszközökön közvetíthető

televízióműsorok készítése; moziadaptáció és vágás; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása;

mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; rádiós és

televíziós műsorok készítése; show-k és filmek készítése; sportesemények rendezése televíziók számára;

sportesemények rendezése a rádiók számára; stúdiószolgáltatások televíziók számára; stúdiószolgáltatások

filmfelvételekhez; szinkronizálás; szórakoztatás tévésorozatok gyártása formájában; szórakoztatási célú

filmgyártás; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok

formájában; szórakoztató televíziós műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése];

televízióműsorok bemutatása; 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 műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el) készítése; tv- és

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

 szolgáltatások; tv műsorok készítése; tv-műsorok szerkesztése [vágása].

 ( 111 )  230.857

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02404

 ( 220 )  2019.08.04.

 ( 732 )  OliDolg Kft, Budapest (HU)

 ( 541 )  KiadLak

 ( 511 ) 9    Adatkezelő szoftverek; számítógépes szoftverek üzleti célokra; fájlmegosztó szoftverek; egységes

 kommunikációs szoftverek.

 ( 111 )  230.858

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02457

 ( 220 )  2019.08.06.

 ( 732 )  Lahlouh Linda, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kontra Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; sporttáskák; sporttáskák, tornazsákok; táskák, kézitáskák;

 utazótáskák és bőröndök; univerzális hordtáskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  27    Jógaszőnyegek.

 28    Edző felszerelések sportoláshoz; edzőszalagok; fitness labdák; jógablokkok; jógahinták; jógalabdák;

 jógaszalagok; sportcikkek; sportcikkek hordozására alkalmas táskák; sportfelszerelés.

 41    Blogírási szolgáltatások; elektronikus publikációk biztosítása; füzetek kiadása; oktatási anyagok kiadása;

podcastok létrehozása [írása]; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; oktatás és tanítás; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális

eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és

 kulturális tevékenységek; sportolási és kikapcsolódási szolgáltatások biztosítása.

 ( 111 )  230.860

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02566

 ( 220 )  2019.08.16.

 ( 732 )  DC-2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Geiszt Ügyvédi Iroda, dr. Geiszt Éva, Veszprém

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  230.861

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02711

 ( 220 )  2019.09.08.

 ( 732 )  Breszkovics Botond, Barcs (HU)

  

( 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.

 ( 111 )  230.862
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 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02723

 ( 220 )  2019.09.09.

 ( 732 )  B2i Healthcare Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tekler Norbert, Tekler Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  deepEHR

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

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

 ( 111 )  230.863

 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02859

 ( 220 )  2019.09.19.

 ( 732 )  MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak;

kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi információs szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; webindexelés kereskedelmi vagy

reklám célokra; online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; pénzügyi és biztosítási szolgáltatások

 reklámozása harmadik fél nevében.

 36    Számítógépes adatbázisból vagy internetről on-line elérhető pénzügyi információs szolgáltatások;

biztosításközvetítés; faktorálás; finanszírozási szolgáltatások; finanszírozási és hitel szolgáltatások; banki és

finanszírozási szolgáltatások; gépjármű finanszírozási szolgáltatások; ipari finanszírozási szolgáltatások; kölcsön

és hitel szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások; kölcsönnyújtás; kölcsönök

és hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; kölcsönök nyújtása

biztosíték ellenében; kölcsönök, jelzálogok és kezességek finanszírozása; részletfizetéses kölcsönök ügyintézése;

vállalati kölcsönök; személyi kölcsön finanszírozás; vásárlói kölcsönök biztosítása; online banki szolgáltatások;

árucikkek, áruk vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; interneten és

telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások; járművek

biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; légi járművek vásárlásával kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; online pénzügyi információk szolgáltatása; pénzügyek,

pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés

területén; pénzügyi szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül, globális számítógépes hálózat vagy az internet

segítségével; pénzügyi szolgáltatások biztosítása globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével;

pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások online

 lebonyolítása.

  39    Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 111 )  230.864
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 ( 151 )  2020.02.25.

 ( 210 )  M 19 02860

 ( 220 )  2019.09.19.

 ( 732 )  MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Böde Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Árucikkek, áruk vásárlásával és kereskedelmével kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítási és

pénzügyi információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal

kapcsolatos információnyújtás; biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjármű-kereskedelemmel

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelnyújtással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; járművek biztosításával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; légi járművek

vásárlásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi

szolgáltatások; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi

hitelszolgáltatások; pénzügyi kölcsönök; pénzügyi kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; pénzügyi lízing;

pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a pénzkölcsönzés területén; pénzügyi szolgáltatások,

bankügyletek; pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; személyre

szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi szolgáltatások; vállalatok és

magánszemélyek hitelképességével kapcsolatos pénzügyi tájékoztatás; vállalkozással kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; kölcsön és hitel szolgáltatások; kölcsön [finanszírozás]; kölcsön, hitel, és lízing szolgáltatások;

kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kölcsönök nyújtása biztosíték ellenében; részletfizetéses

 kölcsönök ügyintézése; vállalati kölcsönök; vásárlói kölcsönök biztosítása.

  39    Járművek kölcsönzése és bérbeadása.

 ( 111 )  230.865

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 19 02058

 ( 220 )  2019.06.28.

 ( 732 )  Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  ROYAL SZŐLŐ, egy legendás íz újratöltve

 ( 511 )   32    Alkoholmentes szőlőital, szőlőlé, alkoholmentes szőlőalapú szörpök, energiaitalok és koktélok.

 ( 111 )  230.867

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02799

 ( 220 )  2019.09.16.

 ( 732 )  Brandlift Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mudra Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  230.868
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 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02217

 ( 220 )  2019.07.16.

 ( 732 )  MrB Exclusive Beton Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  Ökoface

 ( 511 )  19    Beton; cement; burkolatok, nem fémből, építési célokra; burkolólapok építéshez, nem fémből; építőelemek

betonból; építőelemek cementből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; építőkövek; járólapok, nem fém;

művészeti tárgyak betonból vagy cementből; nem fém építőanyagok; betonból készült vagy beton alapú

burkolatok; betonból készült vagy beton alapú homlokzatburkolatok; betonból készült vagy beton alapú

padlóburkolatok; cementből készült vagy cement alapú burkolatok; cementből készült vagy cement alapú

homlokzatburkolatok; cementből készült vagy cement alapú padlóburkolatok; beton vagy cement anyagok,

 építéshez és építkezéshez; beton vagy cement oszlopok.

 37    Építés; kőművesmunkák; homlokzati burkolatok építése; burkolás; betonból vagy cementből készült elemek

 beépítése.

 ( 111 )  230.869

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02801

 ( 220 )  2019.09.16.

 ( 732 )  Prizma FM Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma-Food Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma FM Services Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Security Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Higiénia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Work Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma 24 Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Flottakezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;

patkányirtás; úttisztítás; vízvezeték-szerelés; épületek [belső] tisztítása, takarítása; felvonók felszerelése és

javítása; fertőtlenítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hóeltakarítás; kazánok tisztítása és

javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; úszómedencék karbantartása; villanyszerelők által nyújtott

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

 zavarmentesítése.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; önkiszolgáló éttermek.

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

  44    Pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások.

  45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 111 )  230.870

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02802
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 ( 220 )  2019.09.16.

 ( 732 )  Prizma Security Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma FM Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 Prizma FM Services Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Higiénia Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Work Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma 24 Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma Flottakezelő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 Prizma-Food Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Járműmosás; járművek karbantartása; járművek tisztítása; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása;

patkányirtás; úttisztítás; vízvezeték-szerelés; épületek [belső] tisztítása, takarítása; felvonók felszerelése és

javítása; fertőtlenítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hóeltakarítás; kazánok tisztítása és

javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; úszómedencék karbantartása; villanyszerelők által nyújtott

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

 zavarmentesítése.

  42    Energiatakarékossági tanácsadás; önkiszolgáló éttermek.

 43    Kantinok, büfék, étkezdék; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

 ügyintézése]; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

  44    Pázsitgondozás; kertészeti szolgáltatások.

  45    Betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; őrző-védő szolgáltatások.

 ( 111 )  230.871

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02944

 ( 220 )  2019.09.25.

 ( 732 )  Völgyzugoly Műhely Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VZM közösségi tervezés

 ( 511 )  41    Egyetemi vagy főiskolai oktatás; felnőttképzés; felnőttoktatás; felsőoktatási szintű kurzusok biztosítása;

felsőoktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; képzés a kommunikációs technikákkal

kapcsolatban; képzés a tervezés területén; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás

biztosítása; képzések tartása; képzések szervezése; képzési célú műhelyek; képzési szolgáltatások alkalmazottak

számára; képzési tanfolyamok biztosítása; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos

konferenciák szervezése; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

mérnöki tevékenységgel kapcsolatos tanfolyamok; mérnöki tanfolyamok lebonyolítása; mérnöki oktatással

kapcsolatos szolgáltatások; mérnöki oktatással kapcsolatos főiskolai szolgáltatások; mérnökképzéssel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

terjesztése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások kommunikációs készségekkel kapcsolatban;

oktatások szervezése és lebonyolítása; szakmai készségfejlesztés; szakmai műhelyek és tanfolyamok szervezése;

tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási

intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos tanfolyamok

szervezése; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tervezéssel, formatervezéssel

kapcsolatos tanfolyamok; tervezéssel kapcsolatos képzési szolgáltatások; továbbképzés; továbbképzési
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 szemináriumok szervezése; továbbképzési tanfolyamok szervezése.

 42    Építészeti tervezéshez kapcsolódó szakszolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; területfejlesztésre vonatkozó építészeti szolgáltatások; várostervezés; várostervezési tanácsadási

szolgáltatások; várostervezéssel kapcsolatos kutatás; tervezési tanácsadás; tervezéssel kapcsolatos kutatások;

 mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés; mérnöki szolgáltatások, munkák.

 ( 111 )  230.872

 ( 151 )  2020.02.27.

 ( 210 )  M 19 02937

 ( 220 )  2019.09.24.

 ( 732 )  Dr. Csizmadia András, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, szórakozás és sport; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos

szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból; fesztiválok szervezése;

fesztiválok szervezése kulturális célokra; idegenvezetős túrák levezetése; idegenvezetős túrák lebonyolítása

kulturális helyszíneken oktatási célokból; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek;

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 szolgáltatások; oktatás és tanítás; partik

tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); szórakoztatás podcaston

keresztül; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; borászati oktatás; borászattal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási

szolgáltatások (oktatás); borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból; borpincér képzések;

élelmiszeripari technológiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; etikett oktatás; étrenddel, diétával kapcsolatos

oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; éttermi szolgáltatások nyújtásával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; életmód tanácsadás (képzés); főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; iskolai szolgáltatások; képzés és oktatás; képzések tartása; képzések

szervezése; képzési tanácsadás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási

anyagok terjesztése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása;

oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók

szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási

anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási események szervezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási

felmérések, vizsgálatok; oktatási konferenciák levezetése; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási

programok szervezésének szolgáltatásai; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási

szemináriumok szervezése; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakképzési és képzési szolgáltatások;

szemináriumok; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; vendéglátással kapcsolatos oktatás; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; vezetett

tanulmányi túrák szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; vizsgaszervezés [oktatási].
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 ( 111 )  230.873

 ( 151 )  2020.02.28.

 ( 210 )  M 19 02678

 ( 220 )  2019.09.04.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények, gyógyszerek humángyógyászati használatra.

 ( 111 )  230.874

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03022

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  KVX Innovations Kft., Villány (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média;

számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

 szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek

frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás;

 szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 111 )  230.875

 ( 151 )  2020.03.03.

 ( 210 )  M 19 02589

 ( 220 )  2019.08.25.

 ( 732 )  Dr. Varga István Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROVARIS

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; adatbázisok engedélyeztetése (jogi szolgáltatások); adózással kapcsolatos jogi

tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); alternatív vitarendezési szolgáltatások;

arbitrációs szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; copyright (szerzői jog)

menedzsment; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (jogi tanácsadás); fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi dokumentumok

hitelesítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi közvetítési

szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi

segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása;

jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és

bejegyzésével kapcsolatban; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;

jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi
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ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közbenjárás; közvetítés jogi

eljárásoknál; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;

perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi szolgáltatások;

védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegy

monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyek regisztrálásával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];

szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos

tanácsadás; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; szellemi tulajdonra

vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdon védelme;

szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi

tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.876

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02874

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  Formatex Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  230.877

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02741

 ( 220 )  2019.09.12.

 ( 732 ) 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.

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

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; harisnyaáruk, kötöttáruk; sálak; bőrövek [ruházat]; alsóruházat,

 fehérneműk; csecsemőkelengyék, babakelengyék; nyakkendők; kesztyűk.

 ( 111 )  230.878

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02613

 ( 220 )  2019.08.27.

 ( 732 )  Pannon Royal Immobiliare Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Szendvics, hideg- és melegétel kereskedelem.

 43    Éttermi szolgáltatások; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; ételek és

 italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; grilléttermek; gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.879

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02452

 ( 220 )  2019.08.07.

 ( 732 )  Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)

 ( 300 )  4523110 2019.02.07. FR

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NOMADE

 ( 511 ) 3    Tisztító, polírozó, súroló és csiszoló készítmények; bőrtisztító és polírozó készítmények; bőrfehérítő

készítmények; bőr- és cipőtisztító és polírozó készítmények; polírozóviasz; bőrviasz; bőrkonzerváló szerek

[fényesítők, fényezők]; krémek bőrökhöz; bőrápoló tej; bőrfényező szerek; bőrkonzerváló szerek [fényesítők,

fényezők]; konzerválószerek bőrökhöz [fényesítők]; konzerváló krémek bőrökhöz; bőrfehérítő készítmények;

 foltok elleni hatóanyagok tisztítási célokra.

4    Világító üzemanyag; gyertyák [világítás]; lámpabelek, kanócok; fa [tüzelőanyag]; világításhoz használt

 gázok.

9    Tudományos készülékek és berendezések; hajózási készülékek és műszerek; földmérő berendezések és

eszközök; fényképészeti készülékek és eszközök; filmfelvevő készülékek, berendezések; súlymérő készülékek és

eszközök; mérőeszközök- és berendezések; jelző berendezések és készülékek; ellenőrző (felügyelő) berendezések

és készülékek; oktatási készülékek és eszközök; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek; hangátvitelre szolgáló

készülékek; hangreprodukáló készülékek; képrögzítő készülékek; képátvitelre szolgáló készülékek;

képreprodukáló készülékek; digitális tárolási média; pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek;

számológépek; adatfeldolgozó berendezések; számítógépek; táblagépek; okostelefonok; digitális könyvolvasók;

játékszoftverek; számítógépes programok, rögzített; számítógéphez kialakított perifériák; detektorok; elektromos

kábelek; elektromos relék; búvárruhák; búvárkesztyűk; búvármaszkok; védőruhák balesetek, sugárzás és tűz

ellen; védőeszközök személyek balesetvédelmére; tűzoltókészülékek; háromdimenziós szemüvegek; virtuális

valóság headsetek; chipkártyák [integrált áramos kártyák]; számítógép hordozó tokok, táskák; okosórák;

elektromos elemek, akkumulátorok; akkumulátorok elektromos cigarettákhoz; töltőállomások elektromos

 járművekhez; diagnosztikai eszközök nem gyógyászati célokra.

 11    Lámpák; elektromos éjszakai fények; fali világítás; lámpák kültéri használatra; elektromos zseblámpák;

világítástechnikai berendezések; hordozható elektromos ventilátorok; elektromos ventilátorok személyes
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 használatra; reflektoros izzók; napelemes lámpák; reflektor lámpák, fémhalogén fényvetők.

 14    Ékszerek és ékszerészeti termékek (beleértve a divatékszereket); drágakövek, féldrágakövek; igazgyöngy;

ékszertartók [ládikák]; gyűrűk, fülbevalók, mandzsettagombok, karperecek és karkötők, függők ékszerekhez,

brossok, láncok, nyakláncok, függők, kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel], nyakkendőtűk, nagy érmék,

medalionok, medálok, ékszerek táskákhoz; ékszerdobozok; nemesfém trófeák; időjelző termékek és időmérő

eszközök, órák, karórák, szíjak órákhoz, ébresztőórák, időmérők, faliórák, dobozok vagy díszdobozok időmérő

 eszközökhöz; órák (időmérő eszközök).

 18    Bőr és műbőr; utazótáskák és bőröndök; poggyász; sporttáskák, tornazsákok; kézitáskák; hátizsákok;

strandtáskák, iskolatáskák, satchel táskák, bevásárlótáskák; utazóládák; utazótáskák ruhákhoz és cipőkhöz;

diplomatatáska és irattáskák, irattartók, aktatáskák (bőráruk); pénztárcák, tárcák, kártyatartók (tárcák), aprópénz

tartók (nem nemesfémből készült), kulcstartó tokok (bőráruk); dobozok bőrből vagy műbőrből; útikészletek,

bőröndszettek (bőráruk), üresen árusított dobozok piperecikkeknek, azaz piperedobozok; bőr levéltárcák,

 retikülök, kézitáskák (alkalmi kistáskák); napernyők, esernyők, ruhák állatoknak, hordozók állatoknak.

 20    Irodabútorok; irodai kellékek [bútorok]; polcos íróasztalok [bútorok]; székek mint irodabútorok; házi, irodai

és kerti bútorok; ülőbútorok; dönthető támlájú székek; irodai székek; irodai forgószékek tervezéshez;

bankettszékek; fejtámla ülő helyzethez; székek [ülések]; nyugszékek; állítható támlájú székek; zsámolyok;

ebédlőszékek; konferencia székek; forgószékek; hintaszékek; felfújható székek; többfunkciós székek, fotelágyak;

talpas székek; dönthető támlájú fotelek, szófák [bútorok]; székek görgős kerekekkel; vázas székek;

babzsák-fotelek; alacsony, karfa nélküli, kandalló mellé való székek; ebédlőasztalok; asztalok; irodai asztalok;

munkapadok, munkaasztalok; összecsukható asztalok; asztalok fémből; kétlábú asztalok; asztalok [bútor];

dohányzóasztalok; kisasztalkák; konferencia asztalok; lehajtható lapú asztalok; íróasztalok és asztalok; konyhai

asztalok; műszaki rajzasztalok; számítógépes asztalok; asztalok kerti használatra; piknik asztalok; falra szerelt

pelenkázók; babaszékek; gyerekülések; székek fémből; padok [bútorok]; etetőszékek [bútorok]; fém padok,

padülések; redőnyös íróasztalok; hordozható álló asztalok; ölbe vehető asztallapok; mozgatható, görgős

íróasztalok; elemes íróasztalok [bútorok]; állítható magasságú íróasztalok; álló asztalok; karosszékek; dönthető

támlájú karosszékek, fotelek; szófa; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; fali díványok; kihúzható szófák;

kétszemélyes padok; ágyak gyermekeknek; felhajtható ágyak; állítható ágyak; puffok; hordozható ágyak;

faágyak; ággyá alakítható bútorok; ágyak belső rugózású matracokkal; textilből készült zsák formájú

gyermekágyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; gyerekbútorok; polcok mint babaszoba bútorok;

hintaágyak; spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor]; kültéri bútorok; kerti bútorok; műanyag kerti bútorok;

fém kerti bútorok; alumínium kerti bútorok; fából készült kerti bútorok; nappali bútorok; hálószobai szekrények;

hálószobabútor; beépített hálószobabútor; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével; éjjeli szekrények,

ágyszekrények; fésülködő asztal [bútor]; tároló ládák fából; tároló ládák műanyagból; könyvállványok;

 könyvszekrények; bárszékek; napozóágyak; napellenzővel ellátott napozóágyak; tükörkeretek; dísztükrök.

 21    Műtárgyak porcelánból, kerámiából, üvegből, agyagból vagy üvegből, étkészletek; üvegek [tárolóedények];

levesestálak; teáskészletek [teríték]; kávéskészletek; evőpálcikák, konyhai eszközök, kis méretű;

borotvapamacsok, borotvaecsetek; borotvapamacs tartók; cipőkefék; párologtatók; dekantálók; vázák;

gyertyatartók; cipőkanalak; tálalátétek [asztali eszközök]; sámfák [tágítók]; gyertyaoltók; konyhai darálók, nem

elektromosak; piperetáskák, neszesszerek; felszerelt piknikkosarak edénykészlettel; palacknyitók, elektromos és

nem elektromos; dugóhúzók, elektromos és nem elektromos; konyhai vágódeszkák; kozmetikai kompakt púderek;

sószórók; asztalneműk, főzőedények és tárolók; parfümös üvegek; patika edények; konyhai vízadagolók, nem

nemesfémből; virágtálak nemesfémből; kő padlóvázák; padlóvázák; cserépkorsók; agyak padlóvázák;

 cserépedények; üvegvázák; rituális virágvázák.

 25    Ruházati cikkek; lábbelik; kalapáruk; ingek; bőrruházat; övek [ruházat]; bundák, szőrmék [ruházat];

kesztyűk; sálak; nyakkendők; harisnyaáruk, kötöttáruk; zoknik; papucsok; strandcipők; síbakancsok, sícipők;

 sportcipők; alsóruházat, fehérneműk.

 41    Sporttevékenységek, nevezetesen sportesemények, futamok, versenyek és bemutatók létesítése és

szervezése; filmek, televíziós és rádiós műsorok készítése; hajózással, hajózási versenyekkel és vízi járművekkel
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összefüggő szórakoztatási szolgáltatások és tájékoztató szolgáltatások; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek

publikálása; elektronikus könyvek on-line kiadása; időmérési szolgáltatások sporteseményekhez; hajózási

információk publikálása; helyiségek, körzetek és más intézmények biztosítása sporteseményekhez, futamokhoz,

 versenyekhez és bemutatókhoz; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; fotóriportok készítése.

 ( 111 )  230.880

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03138

 ( 220 )  2019.10.11.

 ( 732 )  ZV-IMPEX Bt., Szeged (HU)

 ( 541 )  DRESSA

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  230.881

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02595

 ( 220 )  2019.08.23.

 ( 732 )  Axis Bentonit Kft., Erdőkövesd (HU)

 ( 541 )  Axibent

 ( 511 ) 3    Kenőcs; krém; gél kozmetikai célra; arcpakolások; sampon, hajbalzsam; tusfürdő; szappan; nem gyógyászati

 fürdőkészítmény.

 5    Iszap (gyógyhatású).

 ( 111 )  230.882

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 01321

 ( 220 )  2019.04.24.

 ( 732 )  Barabás Csaba Heinz, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Zalán Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító standok bérbeadása; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése

más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

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

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; Pay Per Click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek; hirdetési ügynökségek, sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri

reklámozás, hirdetés (2); számítógépes fájlkezelés; adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing
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szolgáltatások; televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; üzleti közvetítési szolgáltatások

 potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása (képzés); bálok szervezése; coaching [tréning]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok

szervezése es lebonyolítása; fényképészet; fotoriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése;

hangversenyek; koncertek szervezése es lebonyolítása; idegenvezetés tárák levezetése; játékfelszerelések

kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások nyújtása;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések kölcsönzése; könyvkiadás;

könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások); művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem reklámcélú

szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; 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]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése(l); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek

rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák

kölcsönzése; testnevelés; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vidámparkok; videorögzítés; zenei

 produkciók.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; állatpanziók; átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások;

éttermi szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek; snack bárok; hordozható épületek, építmények

bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; önkiszolgáló

éttermek (1); panziók; sátrak kölcsönzése; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai

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

 üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; vendéglátás.

 ( 111 )  230.883

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 18 02668

 ( 220 )  2018.09.07.

 ( 732 )  Good Karma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Vida Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EAT GOOD DO GOOD FEEL GOOD.

 ( 511 )  43    Gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások (étel- és

 italszolgáltatás); kantinok, büfék, étkezdék; bisztro szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  230.884

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 18 02869

 ( 220 )  2018.10.04.

 ( 732 )  www.Napi.hu Online Internetes és Információs Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Folyóiratok; földrajzi térképek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; grafikai reprodukciók;
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hírlevelek; katalógusok; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák (1); könyvecskék, brosúrák (2);

 könyvek; naptárak; nyomtatott publikációk; prospektusok; újságok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árösszehasonlító szolgáltatások; célzott marketing; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

piaci tanulmányok; piackutatás; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; televíziós reklámozás;

üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti tájékoztatás,

 információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

 41    Fotóriportok készítése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú szövegek

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

 ( 111 )  230.885

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 02872

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  innoGold Pro Üzleti Technológia Fejlesztő Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  230.886

 ( 151 )  2020.03.03.

 ( 210 )  M 19 03012

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  Kovács Erik, Szigetszentmiklós (HU)

 Vinczellér Dávid, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikai cikkek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hangszórók

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati célú mágnesek értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászati cikkek értékesítésével kapcsolatos kis-és

nagykereskedelmi szolgáltatások; horgászfelszerelés értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; játékok, játékszerek és ajándéktárgyak értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; korrózió elleni olajok értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

mágnesek értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; reklám- és
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marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók

szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők

értékesítésével kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskák, hátizsákok értékesítésével

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; műszaki termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások; elektromos és elektronikus termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Blogírási szolgáltatások; halász- és horgászversenyek szervezése és lebonyolítása; horgászoktatás;

horgászfelszerelés biztosítása; kulturális, szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés; szabadidős

 rendezvények szervezése; túrázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások.

 ( 111 )  230.887

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03014

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  Bartakovics Gábor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás és tanítás; online oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy

 internet vagy extranet útján; online oktatási tanfolyamok biztosítása.

 ( 111 )  230.888

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02740

 ( 220 )  2019.09.12.

 ( 732 )  Tauris, a.s, Rimavská Sobota (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; húskivonatok; sertéshús; marhahús; baromfi, nem élő; felvágott; sonka; kolbászok; szalonna;

 májpástétomok; kolbászok; tartósított húsok; húskonzervek.

 ( 111 )  230.889

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02737

 ( 220 )  2019.09.11.

 ( 732 )  YUVA Kft., Hidas (HU)

 ( 541 )  SÖRP

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktél; aloe vera italok, alkoholmentes;

esszenciák italok előállításához; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes;

készítmények italokhoz; limonádék; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörök; szasszaparilla [alkoholmentes ital];

 szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; zöldséglevek [italok]; üdítőitalok.

 ( 111 )  230.890
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 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02732

 ( 220 )  2019.09.11.

 ( 732 )  Csömöri Zoltán, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 )  AUTODIGIT

 ( 511 )   37    Jármű és egyéb elektronika javítási és szerelési szolgáltatásai.

  42    Jármű és egyéb elektronika tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  230.891

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03015

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  Hajnal Benedek, Tápiószecső (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Mobiltelefon billentyűzetének kis- és nagy kereskedelme; okostelefon billentyűzetének kis- és

nagykereskedelme; bőrből készült mobiltelefon tokok kis- és nagykereskedelme; bőrből készült okostelefon

tokok kis- és nagykereskedelme; okostelefonokhoz dokkoló állomások kis- és nagykereskedelme;

mobiltelefonokhoz dokkoló állomások kis- és nagykereskedelme; okostelefonok edzett üveg kijelzővédőjének

kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon előlapjának kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonokhoz tartozó

felszerelések kis- és nagykereskedelme; mobiltelefonok kéz nélküli használatához szükséges felszerelések kis- és

nagykereskedelme; fülhallgatók mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; gyorstöltők mobileszközök kis- és

nagykereskedelme; headsetek mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; hordozótokok mobiltelefonokhoz

kis- és nagykereskedelme; kábelfordítók [kábeladapterek] mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme;

képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában kis- és nagykereskedelme; kiegészítő

akkumulátorok mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kiegészítő hangszórók mobiltelefonokhoz kis- és

nagykereskedelme; kihajtható tokok okostelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kijelző modulok

mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; kijelzők mobiltelefonokhoz kis- és nagykereskedelme, kijelzők

okostelefonokhoz kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon pántok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tartók

kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tartók, tokok kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tokok kis- és

nagykereskedelme; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon tokok

szövetből vagy textilanyagokból kis- és nagykereskedelme; mobiltelefon-akkumulátorok kis- és

nagykereskedelme; mobiltelefon tartozékok kis- és nagykereskedelme; adatkábelek, töltőkábelek kis- és

nagykereskedelme; akkumulátorok kis- és nagykereskedelme; autós töltők kis- és nagykereskedelme; bluetooth

hangszóró, kihangosítók kis- és nagykereskedelme; bluetooth headset kis- és nagykereskedelme; hálózati töltők

kis- és nagykereskedelme; headsetek kis- és nagykereskedelme; érintőképernyős ceruza kis- és

nagykereskedelme; selfie botok kis- és nagykereskedelme; SIM kártya adapterek kis- és nagykereskedelme;

mobiltelefon tartók, konzolok kis- és nagykereskedelme; telefonvédők kis- és nagykereskedelme; védőfóliák kis-

és nagykereskedelme; vésztöltők, powerbankok, külső akkumulátorok kis- és nagykereskedelme; vezetékes

 headsetek kis- és nagykereskedelme; VR szemüvegek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  230.892

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02596

 ( 220 )  2019.08.25.

 ( 732 )  dr. Varga István Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 740 )  LIBER Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  PROVARIS VARGA & PARTNERS

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; adatbázisok engedélyeztetése (jogi szolgáltatások); adózással kapcsolatos jogi

tanácsadás; alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); alternatív vitarendezési szolgáltatások;

arbitrációs szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; cégbejegyzési szolgáltatások; copyright (szerzői

jog)menedzsment; egyeztetési, közvetítési és békéltetetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; fogyasztói

jogokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások (jogi tanácsadás); fogyasztói jogokkal kapcsolatos információs

szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi dokumentumok

hitelesítése; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; jogi közvetítési

szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi kutatások; jogi

segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények biztosítása;

jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások megszervezése; jogi szolgáltatások vállalatok alapításával és

bejegyzésével kapcsolatban; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára;

jogi szolgáltatásokról szóló tájékoztatás honlapokon keresztül; jogi tanácsadás; jogi tanácsadás és képviselet; jogi

ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi

ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; képviselet jogvitákban (jogi szolgáltatások); közbenjárás; közvetítés jogi

eljárásoknál; litigációs segítségnyújtási szolgáltatások; litigációs szolgáltatások; mediációs szolgáltatások;

perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi szolgáltatások;

védjegyfigyelési szolgáltatások; védjegyügynök szolgáltatásai; védjegyoltalom kezelése, ügyintézése; védjegy

monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyoltalommal kapcsolatos tanácsadás; védjegyek engedélyeztetésével

kapcsolatos tanácsadás; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra; védjegyek regisztrálásával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdon engedélyezése a védjegyek területén [jogi szolgáltatások];

szabadalmi ügyvivői szolgáltatások; szabadalmak kezelése, ügyintézése; szabadalmi oltalommal kapcsolatos

tanácsadás; szabadalmak engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szabadalmakkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szabadalmi kérvények engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; szabadalmak hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; szellemi tulajdonra

vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi kérvények terén; szellemi tulajdon védelme;

szellemi tulajdon kezelése; szellemi tulajdonjogok érvényesítése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos szolgáltatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szellemi tulajdon kezelésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi

tulajdon engedélyeztetésével kapcsolatos tanácsadás; szellemi tulajdonnal kapcsolatos vizsgálatok, kutatások;

szellemi tulajdonnal kapcsolatos információk nyújtása; szellemi tulajdonjoghoz kapcsolódó jogi tanácsadás;

szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szellemi tulajdon

megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos tanácsadás; domain nevekkel kapcsolatos tanácsadási

 szolgáltatások.

 ( 111 )  230.893

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 03016

 ( 220 )  2019.10.01.

 ( 732 )  Liszenkó Tamás, Debrecen (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Felvásárlásokhoz (üzleti) kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; felvásárlásokhoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos könyvelési szolgáltatások; konzultáció az üzleti felvásárlások
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területén; könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; online piactér biztosítása vállalati fúziókkal és

felvásárlásokkal kapcsolatban; online üzleti hálózati szolgáltatások vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal

kapcsolatban; üzleti stratégiai tanácsadás vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás és

információk vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás vállalati fúziókkal és

felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti tanácsadás vállalatok egyesülésével kapcsolatban; üzleti tanácsadó és

információs szolgáltatások vállalati fúziókkal és felvásárlásokkal kapcsolatban; üzleti utódlás tervezése;

 vállalatok felvásárlásával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  230.894

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02750

 ( 220 )  2019.09.11.

 ( 732 )  Four Lions Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Csomagmegőrzés, poggyászmegőrzés.

  43    Vendéglátás, reggeli szolgáltatás.

 ( 111 )  230.896

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02165

 ( 220 )  2019.07.10.

 ( 732 )  Veres 1 Színház Nonprofit Kft., Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Menyhárt Ügyvédi Iroda, Budaörs

 ( 541 )  Mézesvölgyi Nyár

 ( 511 )   41    Előadóművészek szolgáltatásai; színházi produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; zenei produkciók.

 ( 111 )  230.897

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 02736

 ( 220 )  2019.09.11.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Ritmus Pont

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs; tápióka és szágó; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  230.898

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02296

 ( 220 )  2019.07.24.
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 ( 732 )  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara, Budapest (HU)

 ( 541 )  Szántóföldi Napok

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

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

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

 ( 111 )  230.899

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02300

 ( 220 )  2019.07.24.

 ( 732 )  Bezzeg Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  Zafiri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ArguStress

 ( 511 )  9    Mérőberendezés.

  41    Sporttevékenységek.

 ( 111 )  230.900

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 01665

 ( 220 )  2019.05.27.

 ( 732 )  Törőcsik János Zoltán, Tatabánya (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek.

 ( 111 )  230.901

 ( 151 )  2020.03.02.

 ( 210 )  M 19 02265

 ( 220 )  2019.07.19.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 )  BOR-WAY

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  230.902

 ( 151 )  2020.03.03.

 ( 210 )  M 19 00921

 ( 220 )  2019.03.20.

 ( 732 )  Kander Ákos 34%, Tiszaeszlár (HU)

 Szabó Zsolt 33%, Földes (HU)

 Sándor István 33%, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Gobang

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek.

 ( 111 )  230.905

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 01279

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Schmidt Henry, Gárdony (HU)
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 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás és gyógyászati kezeléséhez.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

 ( 111 )  230.906

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 00060

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,

készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,

 prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, Pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci

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

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése, információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, közvéleménykutatás, piackutatás, reklámfilmek

előállítása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és

 reklámszolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online, üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 125. évfolyam 5. szám, 2020.03.16.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M747



kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), videófilmezés.

 44    Orvosi szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia, kiropraktika, klinikák, orvosi rendelők

szolgáltatásai, plasztikai sebészet, pszichológus (szolgáltatások), sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai,

szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  230.907

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 01112

 ( 220 )  2019.04.03.

 ( 732 )  VRS Sport Group Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Ablaktörlők, szélvédő törlők, billenős tehergépkocsik, kamionok, billenőtestek tehergépkocsihoz,

botkormányok járművekhez, csomagtartók járművekhez, fékbetétek járművekhez, gépkocsi alvázak, gépkocsik,

gépkocsi karosszériák, gépkocsi lengéscsillapítók, gépkocsi lökhárítók, gumiabroncs köpenyek, gumiabroncsok

járműkerekekhez, irányjelzők gépjárművekhez, jachtok, járműablakok, járműajtók, járműalvázak, jármű

burkolatok és huzatok, járműkarosszériák, járműkárpitok, járműülések, járműlökhárítók, kézikocsik, kocsialvázak

járművekhez, komphajók, kormánykerekek járművekhez, kuplungok szárazföldi járművekhez, lakóautók,

lakókocsik, motorkerékpárok, oldalkocsik, sportkocsik, szélvédők, tehergépkocsik, traktorok, táskák

 sportbabakocsihoz, utánfutók járműhöz kapcsolva, versenyautók, vízijárművek, vezető nélküli autók.

 25    Ruházati termékek, női-, férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és

normál papucsok, kendők, kabátok, kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok ingek, pólók, kosztümök,

öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek, ruházati kiegészítők, női-, férfi- gyerek alsóneműk, fürdőruhák,

sportruházat, szabadidőruházat, sálak, fej- és csuklópántok, védőruhák autó-, motor-, kerékpár- és küzdősportok

 számára.

 35    Ruházati termékek, női-, férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és

normál papucsok, kendők, kabátok, kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok, ingek, pólók, kosztümök,

öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek, ruházati kiegészítők, női-, férfi-, gyerek alsóneműk, fürdőruhák,

sportruházat, szabadidőruházat, sálak, fej- és csuklópántok, telefontartók, kulacstartók, védőruhák kereskedelmi

ügyleteinek bonyolítása az autó-, motor-, kerékpár- és küzdősportok számára, beleértve az internetes

kereskedelmet, export-import képviseletet és kereskedelmet is; reklámozás és marketing tevékenységek, autó-,

motor-, kerékpár- és küzdősportokkal kapcsolatos termékek termékbemutatója és ezzel kapcsolatos kiállítások és

 bemutatók szervezése és lebonyolítása üzleti célokra.

 38    Elektronikus levelezés, e-mail, faxok továbbítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, közlések

üvegszálas hálózatok útján, mobil (celluláris) telefon összeköttetés, modemek kölcsönzése, műholdas átvitel,

számítógép terminálok közötti összeköttetések, távközlési berendezések kölcsönzése, telefon összeköttetések,
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telefon szolgáltatások, telefonok kölcsönzése, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon vagy más

közlési eszköz útján), üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével, üzenetek küldése, üzenetküldő

 készülékek bérlete.

 41    Sportversenyek szervezése kiemelten autó-, motor-, kamion- és track versenyek tekintetében; autó-, motor-,

kamion- és track versenyekhez kapcsolódó kulturális programok és szabadidős rendezvények megszervezése és

lebonyolítása; autó-, motor-, kamion- és track versenyekkel összefüggő szakmai képzések, kiemelten

versenyszervezői, bírói, szerelői, informatikai, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vezetéstechnikai

témakörökben különböző sportágak-, kulturális programok- és szabadidős programokkal kapcsolatos szakmai

 képzések; szabadidős és kulturális programok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  230.908

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 00059

 ( 220 )  2019.01.14.

 ( 732 )  Central Digitális Média Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Well&fit

 ( 511 )  16    Albumok, brosúrák, vékony fűzött könyvek, daloskönyvek, folyóiratok, füzetek, grafikus ábrázolások,

hírlevelek, kártyák katalógusok, képek, képregények, kézikönyvek, könyvecskék, füzetek, könyvek, magazinok,

revük (időszaki lapok), naptárak, noteszok, nyomtatott publikációk, nyomtatványok, oktatási eszközök,

készülékek kivételével, plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból, portrék, arcképek, poszterek,

 prospektusok, szórólapok, tárgymutatók, repertóriumok, újságok.

 35    Adatgyűjtés kereskedelmi ügyletekről, adatkutatás számítógép fájlokban mások számára, adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban, állásközvetítő irodák, árösszevetési szolgáltatások, árubemutatás,

áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból, áruminták terjesztése, becslés

kereskedelmi ügyletekben, divatbemutatók szervezése promóciós célokból, eladási propaganda mások számára,

gazdasági előrejelzések, hirdetések levélben megrendelve, hirdetési hely kölcsönzése, honlapforgalom

optimalizálása, információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás), információknak számítógépes

adatbázisokba való szerkesztése, információk számítógépes adatbázisokba való rendezése, kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása, kereskedelmi közvetítői szolgáltatások, kereskedelmi tranzakciók tárgyalása

és megállapodások kötése harmadik fél számára, kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése,

keresőmotor optimalizálása, közvéleménykutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, marketing,

munkaerő-toborzás, on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton, Pay Per Click (PPC) hirdetés, piaci

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

nyomtatványok, áruminták) terjesztése, reklámanyagok terjesztése, reklámozás, reklámszövegek szerkesztése,

reklámszövegek publikálása, statisztikák összeállítása, szövegfeldolgozás, számítógépes nyilvántartások kezelése,

személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal, tördelési szolgáltatások hirdetési célokból, üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül, vásárlási megrendelések ügyintézése, webshopok üzemeltetése, információk

számítógépes adatbázisokba való rendezése és szerkesztése, kereskedelmi információs ügynökségek,

kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése, közvéleménykutatás, piackutatás, reklámfilmek

előállítása, üzleti felvilágosítás, tájékoztatás, internetes oldalon keresztül lebonyolított kereskedelmi és

 reklámszolgáltatások.

 38    Digitális fájlok továbbítása, elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás), elektronikus

levelezés, felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálóhoz, hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz,

internetes fórumok biztosítása, információszolgáltatás távközlési ügyekben, internetes beszélgetőszobák

biztosítása, számítógép terminálok közötti összeköttetések, tudakozók, információs szolgáltatások (rádió, telefon

vagy más közlési eszköz útján), üdvözlőkártyák továbbítása online üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével, üzenetek küldése, weboldalak üzemeltetése.

 41    Akadémiák (oktatás), alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása, divatbemutatók szervezése
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szórakoztatási célokból, elektronikus desktop kiadói tevékenység, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

kiadása, fotóriportok készítése, iskolai szolgáltatások (képzés), jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése és lebonyolítása, könyvkiadás, oktatás,

oktatási tárgyú információk, oktatási vizsgáztatás, on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők,

on-line játékok szolgáltatása számítógépes hálózatból, online, nem letölthető videók biztosítása, sorsolásos

nyereményjátékok lebonyolítása, szemináriumok rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú

információk, szövegek kiadása, (nem reklámcélú), lap- és folyóirat kiadás, versenyek szervezése (oktatás vagy

 szórakoztatás), videófilmezés.

 44    Orvosi szolgáltatások, alternatív gyógyászati szolgáltatások, aromaterápiás szolgáltatások, egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások, fizioterápia, fizikoterápia, kiropraktika, klinikák, orvos rendelők

szolgáltatásai, plasztikai sebészet, pszichológus [szolgáltatások], sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai,

szanatóriumok, szauna szolgáltatások, szépségszalonok, szolárium szolgáltatások, szülésznői szolgáltatások,

 terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  230.909

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 01280

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Schmidt Henry, Gárdony (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás és gyógyászati kezeléséhez.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

 ( 111 )  230.910

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 01283

 ( 220 )  2019.04.18.

 ( 732 )  Schmidt Henry, Gárdony (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények állatgyógyászati használatra; állatgyógyászati

használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok; étrend-kiegészítők állatok (kutyák) számára; tapaszok,

 kötszeranyagok állatgyógyászati használatra.

 41    Szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás kezelésére vonatkozóan, szakmai képzés állatok (kutyák) terápiás

 és gyógyászati kezeléséhez.

  44    Állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok (kutyák) részére.

 ( 111 )  230.911

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 00605
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 ( 220 )  2019.02.26.

 ( 732 )  Nádassy Koppány, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  230.912

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 18 01271

 ( 220 )  2018.04.20.

 ( 732 )  Győri Likőrgyár Zrt, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Pannonhalma eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő és egyben a pálinka földrajzi jelzés

 termékleírásának megfelelő pálinkák.

 ( 111 )  230.913

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 00774

 ( 220 )  2019.03.11.

 ( 732 )  Candella Line Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  230.914

 ( 151 )  2020.03.04.

 ( 210 )  M 19 02141

 ( 220 )  2019.07.09.

 ( 732 )  Luxury Nails Kft., Dunaszeg (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Épített köröm tipek formázására szolgáló porok kis-és nagykereskedelme; építőzselék kis-és
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nagykereskedelme; fedőfények kis-és nagykereskedelme; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat] kis-és

nagykereskedelme; géllakkok kis-és nagykereskedelme; köröm csillámok kis-és nagykereskedelme; körömápoló

készítmények kis-és nagykereskedelme; körömdíszítő matricák kis-és nagykereskedelme; körömerősítő ragasztók

kis-és nagykereskedelme; körömerősítők kis-és nagykereskedelme; körömfestő tollak kis-és nagykereskedelme;

körömgél, körömzselé kis-és nagykereskedelme; körömjavító készítmények kis-és nagykereskedelme; körömlakk

alapozók kis-és nagykereskedelme; körömlakk készítmények kis-és nagykereskedelme; körömlakk lemosók

kis-és nagykereskedelme; körömlakkok kis-és nagykereskedelme; körömreszelők kis-és nagykereskedelme;

 körömszínező porok kis-és nagykereskedelme; műköröm alapanyagok kis-és nagykereskedelme.

 ( 111 )  230.915

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 210 )  M 18 01384

 ( 220 )  2018.05.03.

 ( 732 )  CRH Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Speciál+ PLUSZ

 ( 511 )   19    Nem fém építőanyagok; cement.

 ( 111 )  230.916

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 210 )  M 19 02556

 ( 220 )  2019.08.15.

 ( 732 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Dr. Tiber Péter, Budapest

 ( 541 )  Sunsoft

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

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

 csiszolószerek.

 16    Papír és karton; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

 tanítási és oktatási anyagok.

  29    Étkezési olajok és zsírok.

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

 ( 111 )  230.917

 ( 151 )  2020.03.05.

 ( 210 )  M 19 02130

 ( 220 )  2019.07.08.

 ( 732 )  AKA Kereskedelmi, Termelői és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); ételek

és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; alkoholos italok

felszolgálása; 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]; 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 italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; étel- és
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italszolgáltatás mobil teherautóból; 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 éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása;

ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; 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; 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; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

A rovat 104 darab közlést tartalmaz. 
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