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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

(554) térbeli megjelölés 
(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

A rovatok rendezési elvei 
 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg.

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 00815

 ( 220 ) 2020.03.13.

 ( 731 )  Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 210 ) M 20 02841

 ( 220 ) 2020.09.23.

 ( 731 )  Mekler Norbert, Nagyvázsony (HU)

 ( 541 ) PELSOKLÍMA

 ( 511 )  37    Építkezés; ablakok és ajtók beszerelése; elektromos berendezések felszerelése és javítása; építőipari gépek

kölcsönzése; falazás; fűtőberendezések felszerelése és javítása; járművek karbantartása és javítása;

hűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; járművek karbantartása; kazánok tisztítása és javítása; kőműves

 munkák; légkondícionáló berendezések felszerelése és javítása; nyílászárok beszerelése; vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 20 03786

 ( 220 ) 2020.12.09.

 ( 731 )  MATRACOM GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Pentele

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; matracvédők; matracok;

ágyak; ágykeretek; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok;

 párnák; fejpárnák; kisbútorok; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.

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

gumírozott vásznak; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal;

 műselyem szövetek; nem szőtt textíliák; pamutbársony; ágyneműk.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; matrac, ágybetétek,

 ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 210 ) M 21 00261

 ( 220 ) 2021.01.26.

 ( 731 )  Máli János, Pilisszántó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Fitneszgép, fitneszgépek és azok alkatrészei.

  35    Fitneszgép, fitneszgépek és azok alkatrészei kis- és nagykereskedelme, online kereskedelme.

 ( 210 ) M 21 00262

 ( 220 ) 2021.01.26.

 ( 731 )  Máli János, Pilisszántó (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  12    Járművek, kerékpárok és azok alkatrészei; elektromos kerékpár; összecsukható elektromos kerékpár;

 elektromos rásegítéses kerékpárok.

 35    Járművek, kerékpárok és azok alkatrészei, elektromos kerékpár, összecsukható elektromos kerékpár,

 elektromos rásegítéses kerékpárok, kis- és nagykereskedelme online kereskedelme.

 ( 210 ) M 21 00675

 ( 220 ) 2021.02.22.

 ( 731 )  BL Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Farnadi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Kereskedelmi témájú újságok; magazin mellékletek újságokhoz; újságok; újságpapír; papír és karton;

nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

 tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetűk, klisék.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvek, folyóiratok, újságok

vagy képregények előfizetésének megszervezése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

 újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; magazinok, folyóiratok és

újságok multimédiás megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások;

újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok kiadása; újságok

megjelentetése; webes újságok megjelentetése; szabadúszó újságírás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

 publikálása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; elektronikus kiadványszerkesztés.

 ( 210 ) M 21 01090

 ( 220 ) 2021.03.10.

 ( 731 )  Angel Management Kft., Dabas (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Balázs Károly Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; aludttej; cottage cheese

[túrószerű sajtfajta]; erjesztett tejes italok étkezési célokra; fermentált sült tej; joghurt; sajt; kefir [tejes ital];

kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókusztej; kókuszvaj; mandulatej; mandulatej

étkezési célokra; mandulatej-alapú italok; mogyoróvaj; mogyorótej étkezési célokra; mogyorótej; növényi alapú

tejszín; sajtok; sűrített tej; tejtermékek; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejes italok, főként tejet tartalmazó;

tejföl; tejhelyettesítők; tejpótlóként használt szójaalapú italok; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; túrós fánkok;

 túró [quark]; vaj; vajkészítmények; zabtej; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; fűszerek, ízesítők; por állagú

fűszerek; fűszerek por alakban; fűszerekkel ízesített kenyér; tartósított fűszernövények; ecet, szószok; jég [fagyott

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01091

 ( 220 ) 2021.03.10.

 ( 731 )  Dr. Bartha Andrea, Délegyháza (HU)

  

( 546 )

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

 tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

  30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények; só; mustár; ecet; fűszeres mártások; fűszerek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 21 01770

 ( 220 ) 2021.05.03.

 ( 731 )  SHENZHEN CREALITY 3D TECHNOLOGY CO., LTD, Longhua district, Shenzhen city (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    3D nyomtatók; 3D nyomtató tollak; ipari robotok; lézergravírozó gépek; vágógépek; fröccsöntő gépek;

sajtológépek; mintanyomó gépek; nyomtatófejek ipari nyomdagépekhez; műanyagfröccsöntő gépek; proof gépek;

gépek üvegipar számára, beleértve a napi használatú üveget gyártó gépeket is; gépek műanyagok

feldolgozásához; gravírozó gépek; formázó préselő gépek; automata kezelőgépek [manipulátorok];

 gépalkatrészek, nevezetesen, formák műanyag modellek gyártásához.

 ( 210 ) M 21 01945

 ( 220 ) 2021.05.16.

 ( 731 )  Hungarian Intertourist Souvenir Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 01958

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  AMORE PIZZA 11 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Nápolyi szokásoknak megfelelően elkészített pizzaételek; nápolyi szokásoknak megfelelően készített pizza;

 nápolyi szokásoknak megfelelően készített tésztaételek.

 ( 210 ) M 21 01975

 ( 220 ) 2021.05.17.

 ( 731 )  Dunaveczki Attila, Fertőd (HU)

 ( 541 ) Likespace

 ( 511 )  36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlan

adminisztráció; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos

szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki tevékenység.

 ( 210 ) M 21 02077

 ( 220 ) 2021.05.25.

 ( 731 )  Angel Management Korlátolt Felelősségű Társaság, Dabas (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss Balázs Károly Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; agar-agar étkezési célokra;

alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; algakivonatok élelmiszerekhez; albumin étkezésre; alginátok táplálkozási

célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra; almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra

elkészítve; aludttej; angolszalonna; articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök,

konzervált; borsó, tartósított; bulgogi [koreai szarvasmarhából készült étel]; bundás virsli; bundás

burgonyaszeletek; burgonya-alapú gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs [virslik

kukoricabundában]; cottage cheese [túrószerű sajtfajta]; csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka;

csigatojások táplálkozási célra; csokoládés mogyoró vaj; csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; datolya; darált

mandula; dióféle-alapú szeletek étkezési célra; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből];

előkészített gyümölcsök; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj;

étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; faggyú, étkezési; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott

zöldségek; fermentált sült tej; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró, elkészítve;

földimogyorótej-alapú italok; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcs alapú

snackek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcs csipsz; gyümölcsbefőttek; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagyma, tartósított; hagymakarikák; hal mousse-ok; hummusz [csicseriborsókrém]; húsok; ízesített mogyorók,
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diók; joghurt; kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kefir [tejes ital]; kimchi [erjesztett zöldségételek];

kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókusztej; kókuszvaj;

lecitin étkezési célokra; lekvárok [citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra;

leveskészítmények; magvak, elkészítve; mandulatej; mandulatej étkezési célokra; mandulatej-alapú italok;

mazsola; mogyoró, előkészített; mogyoró alapú rágcsálnivalók; mogyoróvaj; mogyorótej étkezési célokra;

mogyorótej; napraforgómag, elkészítve; növényi alapú tejszín; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési;

padlizsánkrém; pálmaolaj táplálkozási használatra; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; paradicsomlé

főzéshez; sajtok; sültburgonya, chips; sűrített tej; tejtermékek; tejszín [tejtermékek]; tejszínhab; tejes italok,

főként tejet tartalmazó; tejföl; tej helyettesítők; tejpótlóként használt szójaalapú italok; tejsavbaktériumot

tartalmazó italok; tofus pogácsák; túrós fánkok; túró [quark]; vaj; vajkészítmények; zabtej; zöldségek, tartósított;

 zöldséges készételek; zöldségkonzervek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

szószok; fűszerek; fűszerek, ízesítők; por állagú fűszerek; fűszerek por alakban; fűszerekkel ízesített kenyér; jég

 [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 02125

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Pápai Hús Korlátolt Felelősségű Társaság, Pápa (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús; virslifélék; párizsik; mozaikos húskészítmények; húskenyerek; kolbászok; szalámifélék; hússajtok;

hurkafélék; kenhető húskészítmények; pástétomok; aszpikos termékek; pácolt, füstölt- főtt, lángolt, érlelt, sütött,

formázott húsok; formában vagy bélben főtt, pácolt húsok; húskonzervek, gyorsfagyasztott húskészítmények;

 étkezési szalonnafélék; étkezési sertészsír; étkezési tepertő; tepertőkrém.

 ( 210 ) M 21 02134

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Vellinger Mihály, Ócsa (HU)

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

 ( 541 ) AKC

 ( 511 )  35    Pólókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; pulóverekkel kapcsolatos kis- és

nagykereskedelmi szolgáltatások; baseball sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

sportsapkákkal és baseball sapkákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; alsóruházattal

kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; bögrékkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

szolgáltatások; felsőruházattal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; hűtőmágnesekkel kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; karkötőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

kulcstartókkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel kapcsolatos kis- és

 nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.
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 41    Stúdiószolgáltatások; próbahelyiség [felvevő] biztosítása stúdiókban; hanglemezek gyártásához kapcsolódó

stúdió-szolgáltatások; hang-, film-, videó-, és televíziós stúdió szolgáltatások; zenei produkciós szolgáltatások;

zenei produkciók; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése;

zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; multimédiás anyagok online kiadása; online interaktív

szórakoztatás; online játékszolgáltatások; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem letölthető

videotartalmak biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás biztosítása online közösségi platformon

közzétett show-k formájában; online szórakoztatás nyújtása; online videojátékok biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték

 nélküli és online átvitel útján.

 ( 210 ) M 21 02138

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Barna Ákos, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: állathordozók dobozok formájában, baseball sapka, írószerek, köpenyek, pólók, pulóverek,

 sapkák, tollak.

 ( 210 ) M 21 02286

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr.Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) GALLIO

 ( 511 )   29    Pulykából készült sonkák, szalámik, kolbászok, májasok, virslik és bacon; friss és fagyasztott pulykahúsok.

 ( 210 ) M 21 02288

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  V-FORRÁS Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Habakuk

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

  21    Szivacsok háztartási használatra; szivacstartók.

 28    Játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák;

 játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; szappanbuborék fújók [játékszerek].

 ( 210 ) M 21 02289

 ( 220 ) 2021.06.10.

 ( 731 )  V-FORRÁS Kereskedelmi, Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Bálint, Kállai és Kende Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;
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 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

  21    Szivacsok háztartási használatra; szivacstartók.

 28    Játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák;

 játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok; szappanbuborék fújók [játékszerek].

 ( 210 ) M 21 02541

 ( 220 ) 2021.06.24.

 ( 731 )  Sepsi Oliver, Budapest (HU)

 ( 541 ) napielemozsia

 ( 511 ) 9    Elektronikus folyóiratok; hangfelvételek; filmek, mozgófilmek; internetről letölthető digitális zene; mp3

internetes honlapokról letölthető digitális zene; multi-média felvételek; podcastok; rögzített videók; videocastok;

 videofelvételek.

 ( 210 ) M 21 02652

 ( 220 ) 2021.07.05.

 ( 731 )  Saleh Abdulaziz Babaker Sons Co. for Trading & Contracting, Riyadh (SA)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 21 02653

 ( 220 ) 2021.07.06.

 ( 731 )  ISB-SYSTEMBAU-EU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Építőelem nem fémből; szilikát hőszigetelő építőelem.

 ( 210 ) M 21 02660

 ( 220 ) 2021.07.06.

 ( 731 )  Plutosz Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, étel- és italellátás, street food ételek helyeben fogyasztása, házhozszállítása.

 ( 210 ) M 21 02680

 ( 220 ) 2021.07.07.

 ( 731 )  Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  25    Fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák;

 fürdőpapucsok; úszódressz, fürdőruha.

  28    Úszófelszerelések; vízilabdák; vízicsúszdák; vízi játékok.

  41    Nyilvános fürdők üzemeltetése.

  44    Nyilvános fürdőkkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 21 02813

 ( 220 ) 2021.07.21.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szőlőből készült borokra, ízesített borokra illetve bor alapú italok.

 ( 210 ) M 21 03002

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03003

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03007

 ( 220 ) 2021.08.11.

 ( 731 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)
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 ( 541 ) Lovassy Life

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03018

 ( 220 ) 2021.08.12.

 ( 731 )  Simon Ágnes, Nyírmada (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

 ( 541 ) NZO BRAND

 ( 511 )   18    Ruházati cikkek állatok részére.

 ( 210 ) M 21 03025

 ( 220 ) 2021.08.13.

 ( 731 )  Mucsányi Tamás, Abony (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs, Budapest

 ( 541 ) Gigi's

 ( 511 )  39    Élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó

kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás; gyümölcsök szállítása; hűtött áruk hűtött

szállítása; ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; készételek és italok házhozszállítása; pizza

 kiszállítás; szállítás és tárolás; szeszesitalok házhozszállítása.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bisztró [büfé]

szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;

büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és

italok biztosítása internet kávézókban; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;

éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi

tájékoztató szolgáltatások; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi

foglalásokhoz; sörbárok; sommelier-szolgáltatások; snack-szolgáltatások; salátabárok; pub szolgáltatások;

pizzériák; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; magán

vacsoraklub szolgáltatások; koktélbárok szolgáltatásai; koktélbárok; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;

kávézói szolgáltatások; kávéház; kantinok, büfék, étkezdék; italszolgáltatás biztosítása; tapas bárok;

szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; szállodák által nyújtott éttermi

szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; zártkörű

 drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03030

 ( 220 ) 2021.08.12.

 ( 731 )  Simon Ágnes, Nyírmada (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

 ( 541 ) NZO

 ( 511 )   18    Ruházati cikkek állatok részére.
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 ( 210 ) M 21 03161

 ( 220 ) 2021.09.02.

 ( 731 )  Amber IP Brands Sárl, Nyon (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; szénsavas alkoholmentes italok és ásványvizek; alkoholmentes italkészítmények;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); vodka; égetett szeszes italok; előre megkevert alkoholos italok

(sörök kivételével); koktélok (melyek sört nem tartalmaznak); koktélok, és szénsavas alacsony alkoholtartalmú

 italok; hard seltzerek.

 ( 210 ) M 21 03164

 ( 220 ) 2021.09.02.

 ( 731 )  Papp Zsuzsanna, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Norbert ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Swazan

 ( 511 )  3    Kozmetikai, szépségápolási készítmények.

 35    Kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03168

 ( 220 ) 2021.09.02.

 ( 731 )  Essena Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 03169

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) PAJZS VÉDELEM

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 210 ) M 21 03170

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Baranya Megyei Akkreditált Vizsgaközpont, Pécs (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

vizsgák kidolgozása; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; oktatási

vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási vizsgáztatás; vizsgaszervezés [oktatási]; vizsgáztatással [oktatás]

 kapcsolatos információnyújtás.
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 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; minőségbiztosítási és hitelesítési szolgáltatások;

 tudományos és műszaki szolgáltatások; oktatási vizsgafeladatok fejlesztése, ellenőrzése és szakértése.

 ( 210 ) M 21 03171

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Szüllő Szabolcs, Budapest (HU)

 Molnár László, Érd (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 37    Járművek karbantartása, szervizelése és javítása; járművek átvizsgálása, nagyjavítása; akkumulátorok

újratöltése; gépjármű-akkumulátorok töltése; akkumulátorok cseréje; elektromos járművek újratöltésére

 vonatkozó szolgáltatások; elektromos járművek javítása és karbantartása.

 ( 210 ) M 21 03176

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Molnár László, Érd (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Járművekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; járművekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: gépjármű-regisztrálási szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; eladó gépjárművek meghirdetése interneten keresztül; gépjárművek értékesítésével kapcsolatos

 információnyújtás interneten keresztül.

 ( 210 ) M 21 03177

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  "POL-KÁ" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Neszmély (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés:

vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások [diszkó]; diszkók szolgáltatásai; zenés

 szórakoztató rendezvények szervezése.

 43    Éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; vendéglátás; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; mobil catering szolgáltatások;

 étel és ital catering.

 ( 210 ) M 21 03178

 ( 220 ) 2021.09.03.
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 ( 731 )  Sipos Sales Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-toborzás: vezetők toborzása; munkaerő-toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási szolgáltatás;

szakember toborzási szolgáltatások: munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; személyiségvizsgálat

munkaerő-toborzási célokra; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő-toborzással

kapcsolatos információnyújtás; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz

kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő-toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák;

munkaerő-toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz és

elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások:

vezetők keresése, kiválasztása; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; fejvadász

szolgáltatás; karriertervezési szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési

szolgáltatások: munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; humán erőforrásokkal

 kapcsolatos konzultáció; menedzsment tanácsadás: állásközvetítő irodák.

 41    Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; karrier tanácsadás

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

[képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési

 tanácsadás): oktatási és képzési szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása.

 ( 210 ) M 21 03180

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Krasznai Tünde Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kurczina Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) R7komplex a szervezet és a tüdő támogatására, a hét minden napjára. Mert kell a levegő!

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

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 21 03181

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Krasznai Tünde Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kurczina Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 21 03182

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M214



  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ceruzák; ceruzatartók; dossziék [papíráruk]; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak;

íróeszközök; írószerek; kártyák; képeslapok, levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

mappák; naptárak; noteszok; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; postabélyegek; rajzeszközök; rajzkészletek; sablonok ételek és

 italok díszítéséhez; söröskorsó alátétek; színező könyvek; töltőtoll.

  18    Ernyők, esernyők; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák, tornazsákok.

 21    Agyagedények; bögrék, korsók; ivóedények; ivópalackok sportoláshoz; poharak papírból vagy műanyagból;

 poháralátétek, nem papírból vagy textilből; porcelánok; süteményformák; termoszok; uzsonnás dobozok.

  24    Ágyneműk és takarók; nemez, filc; textilszalvéták; törölközők; úti takarók, plédek.

 25    Csősálak; dzsekik; esőruhák; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőpapucsok; harisnyaáruk, kötöttáruk;

hímzett ruhadarabok; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kötények [ruházat];

lábbelik; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek;

 ruházati cikkek; sálak; sapkák; strandruházat; tornacipők; trikók; zoknik.

 28    Bumerángok; felfújható játékok úszómedencékbe; frizbik; játékkártyák; játéklabdák, játszólabdák; játékok;

 játék sárkányok; kirakós játékok [puzzle]; stresszoldó kézi játékok; társasjátékok; asztali társasjátékok.

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

 ( 210 ) M 21 03183

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  ST. NICOLAUS - trade, a.s., Bratislava (SK)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) LONDON BLACK CAB

 ( 511 )   33    Szeszes italok.

 ( 210 ) M 21 03184

 ( 220 ) 2021.09.04.

 ( 731 )  Fábián Zoltán, Vác (HU)

 ( 541 ) BOOM

 ( 511 )  9    Letölthető grafikai tervezési sablonok.

 42    Grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai

tervezés internetes weboldalak összeállításához; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai

tervezés; ipari és grafikai tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások;

számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; grafikai

 illusztrációk tervezése.

 ( 210 ) M 21 03302

 ( 220 ) 2021.09.17.

 ( 731 )  Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG, Gallin (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Fedezz fel igazán jó dolgokat. Tchibo.

 ( 511 )  11    Elektromos teafőzők; elektromos kávéfőzők; hideg és meleg italok készítésére szolgáló berendezések és

készülékek; tejmelegítők (habosító funkcióval is); elektromos perkolátorok és alkatrészeik; vízmelegítők;

vízforralók; elektromos vízforraló kannák; ivóvíz szűrők; tartozékok és pótalkatrészek, nevezetesen: újratölthető

 üres teapárnák, újratölthető kávékapszulák a fent említett árukhoz.
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 16    Nyomtatványok; szórólapok; brosúrák; képeslapok; folyóiratok; újságok, matricák [írószerek]; táblák

 papírból vagy kartonból; sablonok [írószerek]; plakátok.

  25    Ruházat, lábbeli, fejfedő.

 30    Kávé, kávékészítmények; kávékivonatok, mesterséges kávé; tea és teakészítmények, beleértve aromás teát

(nem gyógyászati célú); teakivonatok; kakaó; kakaópor és kakaó termékek, beleértve csokoládé; csokoládé alapú

italok; csokoládépor; csokoládépelyhek és csokoládéitalok; instant termékek kávé készítéséhez; kakaó, tea és

italok, jéggel készült kapucsínó és tejhez hasonló forró italok, nevezetesen kapucsínó, tejeskávé és café latte;

kávé-, tea- és kakaó aromák és -koncentrátumok; cukor és cukortermékek; természetes édesítőszerek;

cukorpótlók; csokoládéból készült édességek, illetve kenyér- és péksütemények: kekszek és péksütemények;

 kávé-, tea-, kakaó- és csokoládéital alapú ital-készítmények.

 35    Marketing, értékesítés ösztönzés, értékesítési és vásárlási tanácsadás; reklám, beleértve rádió- és tv reklám;

mozireklám; reklámdokumentáció; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény kutatás; kereskedelmi és

reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése; rendelésfelvételi szolgáltatások; számlafeldolgozás, beleértve

elektronikus kereskedelemmel összefüggésben; megbízási szállítási szolgáltatás és számlafeldolgozás

e-kereskedelemmel összefüggésben is; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus hálózatokon; áruk

 adás-vételére vonatkozó szerződések közvetítése elektronikus hálózatokon keresztül.

 36    Ügyfélhűség marketing intézkedések által kedvezményes és/vagy fizetési funkcióval ellátott ügyfélkártyák

 kibocsátásával; pénzgyűjtés mások számára; jótékonysági adománygyűjtés.

  38    Telekommunikáció.

  39    Utazásszervezés; csomagküldő szolgáltatások.

 43    Étel- és ital szolgáltatás, valamint szálláshelyek biztosítása vendégek számára; minden típusú kávézó,

étterem és egyéb vendéglátóhely számára nyújtott szolgáltatások, beleértve csomagolt ételek és italok;

vendéglátás; mobil kávézó szolgáltatás (mozgó italos standok); bútorok, ágyneműk, evőeszközök és

 vendéglátó-ipari felszerelések bérbeadása.

 ( 210 ) M 21 03337

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 21 03340

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 ( 210 ) M 21 03341

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 03342

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

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

 berendezések.

 ( 210 ) M 21 03343

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

 fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények.

 ( 210 ) M 21 03349

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr

 ( 541 ) Bognár Pince

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 21 03355

 ( 220 ) 2021.09.22.

 ( 731 )  Gyulai Szakképzési Centrum, Gyula (HU)
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 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti

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

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási

felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

 tesztek szervezése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.

 ( 210 ) M 21 03359

 ( 220 ) 2021.09.22.

 ( 731 )  Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 03360

 ( 220 ) 2021.09.22.

 ( 731 )  Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;
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 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 03425

 ( 220 ) 2021.09.30.

 ( 731 )  Indoor-team Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek

szervezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; falfestő-művészeti szolgáltatások; fesztiválok szervezése; gyermekek számára nyújtott

szórakoztató szolgáltatások; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gálák, díszünnepélyek rendezése;

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok

szervezése kulturális célokra; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; sportesemények biztosítása és

rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények

megszervezése; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportoktatás; sportpark szolgáltatások; sportrangadók szervezése; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;

sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sporttevékenységekkel

kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységek; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

lebonyolítása; szabadidős és képzési szolgáltatások; szórakoztatás golfversenyek formájában; golfoktatás;

golflétesítmények üzemeltetése; golf gyakorlópályák biztosítása; golfozással kapcsolatos szórakoztatási

 szolgáltatások; golfversenyek szervezése; golfversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 21 03511

 ( 220 ) 2021.10.08.

 ( 731 )  Palota Nails Kft., Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Weltler Ádám, Veszprém

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; köröm alapozó

lakkok, rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek; körömágybőr-puhítók;

körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;

körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók;

körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél,

körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk készítmények;

körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények; körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók

[kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák; körömszínező por;

körömvilágosítók; kötszerek körömépítéshez; kozmetikai körömszárító készítmények; ajakceruzák; ajakfény

paletták; ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; ajakrúzs; ajakrúzsok; kozmetikai

ajakbevonók; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású -);

ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakvédők [kozmetikai]; ajakkrémek; ajakvédők (nem

gyógyhatású -); napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; arc- és

testcsillám; arccsillám; arcemelő tapaszok kozmetikai használatra; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor;

arcpirosítók; arcpúder; arcpúder púderrel bevont papír formájában; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcsmink;

arcszínezékek; arctónus javító krém; kőpúder [arcra]; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai arcpúderek;

kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére; kozmetikumokkal átitatott
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arctörlő kendők; pirosítók, arcpirosítók; smink arcra és testre; sminkkészítmények arcra és testre; színházi

arcfestékek; arc- és testkrémek; arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló folyadékok

[kozmetikai]; archidratálók [kozmetikai]; arcemulziók [kozmetikai alkalmazásra]; arckrém; arckrém (nem

gyógyhatású -); arckrémek; arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek;

arclemosó tejek kozmetikai használatra; arcmaszkok; arclemosók [kozmetikumok]; arcpakolások; arcpúder

papíron; arcradírok [kozmetikai]; arcradírok (nem gyógyhatású -); arcszérum kozmetikai használatra; arctisztító

szemcsék; arctisztító tejek; arctisztítók; arctonikok [kozmetikumok]; arctónus javító krémek [kozmetikai

alkalmazásra]; arczselék; bőrnyugtató arctisztító krémek, nem gyógyászati használatra; borotválkozás utáni

arctejek; hámlasztó arcradírok; hidratáló arckrémek; kozmetikai arcápoló készítmények; nem gyógyszeres

arcápoló készítmények; ránccsökkentő kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; szépség

tonikok arcon való alkalmazáshoz; tonizáló oldat arcra, testre és kézre; körömágy kondicionálók; haj kezelésére

szolgáló kondicionálók; hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló

balzsam; kondicionáló krémek; kondicionáló samponok; kondicionálóspray-k a fejbőr ápolására;

 mikrodermabráziós polírozó készítmény; fogprotézis polírozó készítmények.

 ( 210 ) M 21 03516

 ( 220 ) 2021.10.08.

 ( 731 )  Bíró Norbert 40%, Mór (HU)

 Szabó Zoltán 20%, Budapest (HU)

 Szász Levente 20%, Gyál (HU)

 Fábián Tamás 10%, Budapest (HU)

 Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület 10%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vikor Áron Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 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.

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

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

 ( 210 ) M 21 03517

 ( 220 ) 2021.10.08.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 ) Balanced Wine

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 03523
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 ( 220 ) 2021.10.11.

 ( 731 )  Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai és üzleti

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

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási

felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

 tesztek szervezése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.

 ( 210 ) M 21 03524

 ( 220 ) 2021.10.11.

 ( 731 )  Steffek Albin, Monorierdő (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Jármű-karosszéria bevonása védőfóliával; jármű szélvédő bevonása védőfóliával; jármű-karosszéria kerámia

 bevonattal történő kezelése.

 ( 210 ) M 21 03529

 ( 220 ) 2021.10.11.

 ( 731 )  OTTHONKOMMANDÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Gergő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Otthonkommandó

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 03530

 ( 220 ) 2021.10.12.

 ( 731 )  Sági Anita, Ágfalva (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   45    Sírhelyek, kripták gondozása; temetkezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03532

 ( 220 ) 2021.10.12.

 ( 731 )  dr. Dudás Éva, Budapest (HU)

 ( 541 ) loelooe

 ( 511 )   18    Táskák, utazó táskák, bőröndök, tárcák pénztárcák és más hordozó eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 03533

 ( 220 ) 2021.10.12.

 ( 731 )  Pécsi Balettért Alapítvány, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Balettelőadások, balettórák, balettiskolák, szórakoztatás balettelőadások formájában, személyes edzői

szolgáltatások a balett területén, táncoktatás biztosítása, táncoktatás nyújtása, táncoktatás gyerekeknek,

táncoktatás felnőtteknek, táncbemutatók szervezése, élő táncbemutatók, táncos események szervezése, táncos

 bemutatók szervezése, táncos előadások bemutatása.

 ( 210 ) M 21 03606

 ( 220 ) 2021.10.20.

 ( 731 )  NLC Properties Ingatlanforgalmazó Kft., Zalacsány (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Örvényesvölgy

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; digitális marketing; digitális

 reklámszolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; merchandising szolgáltatások.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő

előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztatási szolgáltatások; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő zenei előadások szervezése; élő

zenei koncertek; élő táncbemutatók; élő zenés színházi előadások; koncertek szervezése, lebonyolítása és

rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; színházi előadások szervezése; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; tánc,

zene és dráma előadások tartása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés előadások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások

szórakoztató rendezvényekhez; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre;

jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve

-rendezvényekhez; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; online

 jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra.

 43    Vendéglátás, időleges szállásadás; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és

 foglalási szolgáltatások; ideiglenes szállásbiztosítás; étel- és italellátás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M222



 ( 210 ) M 21 03607

 ( 220 ) 2021.10.20.

 ( 731 )  DKN Zenei Ügynökség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 210 ) M 21 03652

 ( 220 ) 2021.10.25.

 ( 731 )  Future-Now Consulting Kft., Piliscsaba (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek

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

 lebonyolítása; oktatás biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 21 03653

 ( 220 ) 2021.10.25.

 ( 731 )  Future-Now Consulting Kft., Piliscsaba (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek

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

 lebonyolítása; oktatás biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 21 03654

 ( 220 ) 2021.10.22.

 ( 731 )  Digital IQ Agency SRL, Dombovita, sat Slobozia Moara com. Slobozia Moara (RO)
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( 546 )

 ( 511 )  28    Játékszerek; méretarányos modellfigurák; modellezett műanyag játékfigurák; gyűjthető játékfigurák; ruhák

játékfigurákhoz; játék figurák; kézműves, kreatív modellfigura készletek; akciófigura játékkészletek; tokok

akciófigurákhoz; beállítható játékfigurák; játékmacik, játékmackók; plüss játékszerek; kitömött játékok; plüss

játékbabák; intelligens plüssjátékok; babbal töltött játékok; jávorszarvas formájú puha játékok; ruhadarabok

játékmackóknak; ruhadarabok játékmackók számára; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; csörgők

[játékszerek]; felfújható játékok; beszélő játékok; zenélő játékok; hajlítható játékok; intelligens játékok;

moduláris játékok; stresszoldó kézi játékok; elektronikus tanulójátékok; játékok fürdőkádba; elemmel működő

játékok; játékszerek gyermekeknek; szövet játékok; húzós játékok; frizbik; ugráló játékok; rádióvezérlésű

játékok; távirányítós játékok; tologatós játékok; puzzlék, kirakós játékok; gumiból készült játékok; bokszzsákok

[boxzsákok] gyerekeknek, felfújható keljfeljancsik; elektronikus távirányítású játékok; játék építőkészlet; vízi

játékok; malomjáték készletek; fémből készült játékok; műanyagból készült játékok; vizet fecskendező, spriccelő

játékok; fából készült játékok; játékok csecsemőknek kiságyba; vezérlőberendezések játékokhoz; homokjátékok;

kültéri játékok; játék autók; kerekes játékok; felhúzással működő játékok; játéksárkányok; forgók gyerekágyra

[játékok]; készlet formájában értékesített játékszerek; játéksípok; játék építőelemek; építőjátékok, építőkockák;

távirányítós repülő játékok; felfújható fürdőjátékok; medencékben használatos játékok; elektromos játékok;

építőkockák (játékszerek]; építőkockák [játékok]; piramis építő játékok; csecsemőjátékokkal felszerelt

játszómatracok [játékok]; triciklik gyermekek számára [játékok]; oktatási célú játékszerek; felhúzós fém játékok;

gyermekkocsikban használt játékok; felhúzós játékok [műanyagból]; műanyag játékok fürdéshez; homokozó

játékok; vékony gumiból készült felfújható játékok; átalakítható robotikus játékok; illesztős építőjátékok;

játékszerek, játékok és játéktárgyak; multifunkciós játékok csecsemőknek; felhúzós játékok; pedálhajtású kerekes

játékok; többrendeltetésű játékok gyermekeknek; kirakós játékok [puzzle]; játékok élelmiszer-utánzatok

formájában; többrészes építőjátékok; mágneses építőkocka játékok; távirányítású játékok járművek formájában;

nyomkodható sípolós játékok; készletek formájában értékesített játékszerek; egymásba illeszthető játék

építőkockák; összenyomható, nyomogatós játékok; összenyomható labdák mint játékszerek; kézzel eldobandó

 szivacsrepülők mint játékszerek; parti vendégeknek adott ajándékok kis játékok formájában.

 ( 210 ) M 21 03763

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  Vitál Club Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Ridepositive

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

 ( 210 ) M 21 03768

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  LBK Rock Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 21 03771

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  Bedő Emese, Győrújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Fuvarozás, áruszállítás; szállítmányozás; áruk raktározása.

 ( 210 ) M 21 03777

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  GALVON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mudri Sándor Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; ápoló spray-k állatoknak; bőrápoló

termékek állatoknak; dezodorok állatok számára; dezodorok házi kedvenceknek; fogápoló készítmények

állatoknak; készítmények állatok fürdetéséhez; kisállat samponok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló

készítmények]; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítők állatok számára; nem gyógyhatású balzsamok

háziállatok tappancsaira; nem gyógyhatású szájvizek kisállatoknak; szagtalanító szerek állatok számára;

 szépségápoló szerek állatoknak; szőrápoló készítmények és szerek; tisztító készítmények állatgazdálkodáshoz.

 21    Akváriumok és terráriumok; állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állati ürülék felszedésére szolgáló

lapátok; állatok által működtethető állatitatók; állatok által működtethető állatetetők; állatok által működtethető

kisállatetetők; állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; alomlapát házi kedvenceknek; alomtálcák házi kedvenceknek;

alomtálcák madaraknak; alomtartó dobozok macskáknak; alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis

állatoknak; ápolókefék állatoknak; aranyhal akváriumok, gömbakváriumok; automata állatetetők [állat által

működtetett]; automata alomdobozok kisállatoknak; baromfigyűrűk; baromfivályúk; disznóvályúk; drót lóvakaró

kefék; drótketrecek háziállatoknak; elektronikus kisállat-etetők; ételtartók kedvtelésből tartott kisállatoknak;

etető- és ivócsészék kisállatok számára; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok számára; etetőtálak kedvtelésből

tartott állatoknak; etetővályúk haszonállatoknak; fémketrecek, -kalitkák otthoni használatra; fémserpenyők

szarvasmarhák számára; fémvályúk szarvasmarhák etetésére; fésűk állatoknak; fogkefék állatoknak; fürdető

ketrecek macskák számára; gyűrűk madaraknak; háziállatokon használt fésűk; itatóedények baromfik számára;

itatóvályúk; itatóvályúk állatok számára; ivótálak kedvtelésből tartott háziállatoknak; jászlak állatoknak; jászlak

juhoknak; jászlak lovaknak; jászlak szarvasmarháknak; kefék kedvtelésből tartott állatok ápolásához; kefék

kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; kefék lovak számára; ketrecek kedvtelésből tartott állatok

részére; ketrecek rovarok gyűjtéséhez; kisállat-etető tálak, automatikus; kisállat tappancs tisztítók, nem

elektromos; kisállatetetők; kisállatfésülő kesztyűk; lapátkák kutyaeledelhez; lóápoló, lóvakaró kefék; lókefék;

macskaalom tálcák; macskaalom-tálcákban használt szűrők; macskák alomtartó tálcájaként használt műanyag

tálcák; madáreleség tárolók, tartók; madáretetők; madáretetők kalitkában élő madarak etetésére; madáretetők

tartályok formájában; madáretetők vadon élő madarak etetésére; madárfürdők; madárfürdők, nem szerkezetek;

madárkalitkák; madárkalitkák házimadaraknak; madárriasztó készülékek, nem fémből; műanyag ételadagolók

házi kedvenceknek; marhaitató vályúk; műanyag italadagolók házi kedvenceknek; műtojások; nem gépesített

állatetetők; nem gépesített itatók házi kedvenceknek, hordozható víz- és folyadékadagolók formájában;

növényvédelmi és kártevők elleni készülékek; rovargyűjtő dobozok; sörénykefék [lóápoló kefék]; szőrfésűk

kisállatokhoz; ülőrudak madárkalitkákhoz; ultrahangos madárriasztók; ürülékfelszedő lapát házi kedvencekhez;
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 vadállatriasztó készülékek, nem fémből; vályúk; vedlés során alkalmazott kefék kisállatok számára.

 31    Állateledelek [kekszfélék]; állati eledel olajos magvakból; állati takarmány; állati takarmány készítmények;

aranyhal eledelek; baromfitáp; borjútápok; búzacsíra állati fogyasztásra; búzafehérjék állati táplálékhoz;

csirkehússal ízesített kutyaeledelek; csirkehússal ízesített macskaeledelek; csirkehúst tartalmazó kutyaeledelek;

csirkehúst tartalmazó macskaeledelek; csirketápok; csontok kutyáknak; dara baromfiknak; darabokból álló

állateledelek, állati táplálékok; darakeverék haszonállatok hizlalására; diófélék állati takarmányozáshoz; édes

kekszek állati fogyasztásra; ehető csontok és rudak házikedvenceknek; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; ehető

rágnivalók állatok részére; ehető rágnivalók állatok számára; ehető rágótermékek háziállatoknak; eledel

hörcsögöknek; eledelek akváriumi halaknak; eledelek vadon élő madaraknak; eledelek versenykutyáknak;

emészthető rágócsontok kutyáknak; emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; erősítő takarmány

állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott kukorica állati fogyasztásra; feldolgozott

magvak állati fogyasztásra; feldolgozott kukoricatermékek állati fogyasztásra; feldolgozott zab állati

fogyasztásra; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; gabonaalapú táplálékok állatoknak; gabonából készült

kekszek állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett

melléktermékek, állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra;

gyűrű formájú kutyaeledelek; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek;

haleledel; halliszt állati fogyasztásra; halliszt [állati takarmány]; haltápok [eledelek]; húsból álló konzerv

táplálékok fiatal állatoknak; hústartalmú konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hüvelyesek [táplálékok állatoknak];

italok állatok részére; italok állatok számára; italok házikedvencek részére; italok állatoknak; italok macskáknak;

juhtápok; jutalomfalatok állatoknak; jutalomfalatok házi kedvenceknek bikacsök formájában; jutalomfalatok

házikedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak, ehető; kekszek macskáknak; kevert állati takarmány; kölyökkutya

eledelek; kölyökkutya kekszek; konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak;

kukorica állati fogyasztásra; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; kukoricatermékek állati

fogyasztásra; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek

[kekszfélék]; kutyaitalok; macska jutalomfalatok; lótakarmány; macskaeledel; macskaeledelek; madárcsemegék,

ehető; madáreledel; madáreledelek; májat tartalmazó kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal

ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek; marhahússal ízesített

macskaeledelek; marhahúst tartalmazó kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; nyúltápok; olajos

takarmánypogácsák; őrölt táptermékek állatoknak; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágcsálóeleségek;

rágócsont kutyáknak; sajttal ízesített táplálékok kutyáknak; tápkészítmények kutyáknak; tápkészítmények

macskáknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálék háziállatoknak; tej, állatok táplálására; állatalomként

használatos kéreg; állatalomként használt faforgácsok; állatalomként használt fullerföld [floridaföld];

állatalomként használt kéregalapú termékek; állatfekhelyként használt faforgácsok; almozó anyagok állatoknak;

alom állatoknak; alom háziállatoknak; alom kisállatok számára; aprított szalma állatalomhoz; aromás homok

[alom] házi kedvenceknek; aromás homok házi kedvenceknek [alom]; bálázott, levegőn szárított széna; betétek

macska alomtálcákba; cellulóz állatok almozásához; fekhelyanyagok baromfiknak; homok kedvtelésből tartott

kisállatok almaihoz; homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek; homokkal borított papír állatketrecbe;

homokkal borított papír házi kedvenceknek [alom]; homokkal borított papír madárkalitkába; homokpapír

madárkalitkákba; kutyaalom; laza kender állatok almozásához; macska- és kisállat alom; macskaalom;

madáralom; papír állatok almozásához; papír háziállatoknak [alom]; szalma; szalma alom; széna; tőzegalmok

állatoknak; újrahasznosított papírból készült almok kisállatoknak; állatalmok hidratált kalcium-szilikátból; csali

[élő]; csali, nem mesterséges; ehető csalik; élő csalétek vadászathoz; horgászcsali, élő; horgászcsali [élő,

 természetes].

 ( 210 ) M 21 03822

 ( 220 ) 2021.11.12.

 ( 731 )  Kisléghi-Nagy Rudolf, Budapest (HU)

 ( 541 ) RAZZIA
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 ( 511 )  9    Multimédia felvételek.

 41    Szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján;

 rádiós és televíziós műsorok készítése.

 ( 210 ) M 21 03880

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  Tóth Péter, Debrecen-Kismacs (HU)

 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Gábor, Budapest

 ( 541 ) agrosentinels

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; adatfeldolgozó készülékek; adatfeldolgozó

berendezések; anyagvizsgáló készülékek és gépek; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; elektronikus jeladók;

hő- és nedvességmérők; hőmérők nem gyógyászati használatra; infravörös érzékelő berendezések;

hőmérsékletjelző címkék; nem gyógyászati használatra hőmérsékletjelző készülékek; infravörös érzékelő

berendezések megfigyelő műszerek; mércék; mértékek; mérőműszerek; mérőeszközök; mérőkészülékek;

elektromos mérőműszerek; precíziós mérőműszerek; számítógépes hardver; számítógép memória eszközök;

számlálók; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépes perifériák; többcélú, önálló mikrokontrollerek;

mikrokontrollerek elektromechanikus alkatrészek csatlakoztatására; mikrokontrollerek kisfeszültségű

elektronikus alkatrészek csatlakoztatására; mikrokontrollerek személyi számítógépek számítására és

 csatlakoztatására; mikrokontrollerek modemek és vezeték nélküli eszközök számítására és csatlakoztatására.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; mérnöki munkák; minőségellenőrzés; mérnöki

szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; zámítógéphardver

 tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 03906

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

 ( 541 ) AQLIDA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03907

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

 ( 541 ) BLANORIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03908

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

 ( 541 ) BODONETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03909

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

 ( 541 ) BRAGONIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 210 ) M 21 03910

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

 ( 541 ) DEGILORETT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 00066

 ( 220 ) 2022.01.10.

 ( 731 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 ) Szia Hölgyem

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruházati cikkek; ruhák csecsemők és kisgyermekek

 számára.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  237.050

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 22 00072

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  Ropi Snack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kurucz-Kováts Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  betűropi

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; sós kekszek; tortilla; kekszek; ropogós snackrudak; kenyérfélék; müzli;

 müzliszeletek; krékerek; perecek; chipsek.

 ( 111 )  237.104

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 22 00020

 ( 220 )  2022.01.04.

 ( 732 )  Holland Unió Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Gyepes és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak; állateledelek [kekszfélék].

 ( 111 )  237.105

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 22 00040

 ( 220 )  2022.01.07.

 ( 732 )  Biopont Kft., Ercsi (HU)

 ( 740 )  Gősi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  237.172

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 21 04138

 ( 220 )  2021.12.07.
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 ( 732 )  Best Radio Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A 90-es és 2000-es évek slágerei, BEST FM

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  237.173

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 21 04140

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Hold Rádiós és Televíziós Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  237.174

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 21 04239

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  KRSKÓ ANITA, BUDAPEST (HU)

 ( 541 )  SKULLS OF HUNGARY

 ( 511 )  9    Számítógép hordozó tokok, táskák.

  12    Kerékpáros táskák, biciklis táskák; motorkerékpárokhoz kialakított táskák.

  16    Képeslapok, levelezőlapok; ajándék táskák, szatyrok papírból.

  18    Atlétikai táskák; hétköznapi, utcai táskák.

  21    Bögrék, nem nemesfémből; utazó bögrék; termoszok.

  25    Nyomtatott pólók; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; polár pulóverek; nadrágok; sapkák.

  32    Energiaitalok.

  33    Pálinka.

  42    Elektronikus üdvözlőlapok [e-képeslapok] tervezése és fejlesztése.

 ( 111 )  237.207

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 21 04322

 ( 220 )  2021.12.22.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése
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kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 ( 111 )  237.208

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 21 04323

 ( 220 )  2021.12.22.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Central European Tourism Forum

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 ( 111 )  237.209

 ( 151 )  2022.02.14.
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 ( 210 )  M 22 00294

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  Traumworks Kft., Mogyoród (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Koncertek szervezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; zenei produkciók; zenei rendezvények

 szervezése; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  237.213

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 21 04321

 ( 220 )  2021.12.22.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CET Forum

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 ( 111 )  237.214

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 21 04320

 ( 220 )  2021.12.22.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CETF

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése
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kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  236.684

 ( 151 )  2021.12.14.

 ( 210 )  M 21 00145

 ( 220 )  2021.01.18.

 ( 732 )  Alpha-Labs Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  SynbioFeel

 ( 511 )  3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  236.743

 ( 151 )  2021.12.13.

 ( 210 )  M 21 01275

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  Palota Nails Kft., Várpalota (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Körömcsillám; körömkondicionálók; körömkrémek; körömágy kondicionálók; körömágykrémek;

körömágybőr-eltávolítók; körömágybőr-puhítók; körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények;

körömápoló kozmetikai készítmények; körömdíszítő matricák; körömápoló kozmetikumok; körömerősítő

készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők

[kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők;

körömlakk alapozók; körömlakk készítmények; körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények;

körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra;

körömmatricák; körömvilágosítók; körömszínező por; kozmetikai körömszárító készítmények; ajakalapozók;

ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakfények; ajakrúzsok; ajakrúzs; ajakkrémek;

ajakkozmetikumok; ajakkondicionálók; ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakvédők (nem gyógyhatású -);

ajakvédők [kozmetikai]; kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai maszkok; arctisztító maszkok; bőrhidratáló

maszkok; hidratáló maszkok; tisztító maszkok; pórusösszehúzó maszkcsomagok kozmetikai alkalmazásra;

hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló balzsam; kondicionáló krémek;

kondicionáló samponok; haj kezelésére szolgáló kondicionálók; polírozó, fényesítő krémek; polírozó

készítmények; fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító szerek és szájvizek; állatsamponok [nem

 gyógyszeres állatkozmetikai készítmények].

 ( 111 )  236.775

 ( 151 )  2021.12.20.

 ( 210 )  M 21 00593

 ( 220 )  2021.02.15.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dash

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; mosóporok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek; dörzsölő
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szerek; olajesszenciák és aromakivonatok; szabó- és cipészviaszok; testápolási cikkek; tisztító és illatosító

 készítmények.

 ( 111 )  236.864

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 01689

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 )  JANKOVITS ENGINEERING Ipari és Kereskedelmi Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó T. Attila, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Emelő készülékek; emelőberendezések; emelőgépek; emelőszerkezetek [gépek]; fémmegmunkáló gépek;

forgattyúk [géprészek]; forgattyús tengelyek, főtengelyek; fúrógépek; fűrészgépek; hajlítógépek; hidraulikus

motorok; hidraulikus vezérlések gépekhez és motorokhoz; horonymaró gépek; hulladéktömörítő gépek; ipari

manipulátorok [gépek]; konvejorok [gépek]; köszörűgépek; marógépek; öntödei gépek; pneumatikus vezérlések

gépekhez és motorokhoz; sajtoló-, formázógépek; simítóprések, bevezetőprések; vágó-, sorjázógépek; vágógépek;

vezérlések gépekhez; vezérlőszerkezetek gépekhez vagy motorokhoz; zúzógépek, aprítógépek ipari használatra;

zúzógépek, aprítógépek, törőgépek; motorok (szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

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

 szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 ( 111 )  236.871

 ( 151 )  2022.01.14.

 ( 210 )  M 21 01650

 ( 220 )  2021.04.23.

 ( 732 ) MERKAPT Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  Bittera, Kohlrusz és Tóth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Merkapt

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; kisméretű fémáru; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; páncélszekrények;

ablakkeretek, ablaktokok fémből; ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszárny rögzítők; ablakszárny-rögzítők

fémből (1); ablakszárny-rögzítők fémből (2); ablakszerelvények fémből; ablakvasalások; ablakzárók, nem

elektromos; acélcsövek; acélgolyók; acélhuzalok (1); acélhuzalok (2); acéllemezek (1); acéllemezek (2); acél

nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); acél nyers vagy félig megmunkált állapotban (2); acélötvözetek;

acélredőnyök; acélrudak; acélszalag (1); acélszalag (2); adagológaratok fémből, nem mechanikus; ágy vasalások

fémből; ajtóbetétek fémből; ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtóreteszek fémből (1);

ajtóreteszek fémből (2); ajtórugók, nem elektromos; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; ajtózárak fémből;

alumínium; alumíniumhuzal; aranyforrasztó; bádoglemez csomagolóanyagok; bádoglemez, ónozott lemez,

fehérbádog (1); bádoglemez, ónozott lemez, fehérbádog (2); befogógyűrűk sétabotokhoz, fémből; befogópofák;
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berillium [glucinium]; bilincsek; biztonsági fém korlátok utakra [szalagkorlát]; biztonsági fémláncok;

borítólemezek fémből [építés]; bronz; bronz műtárgyak; bronz síremlékek; bugák [kohászat]; burkolólapok

fémből, épületekhez; bútorgörgők fémből; bútorszerelvények fémből; bűzelzáró szifonok szelepei fémből;

cégtáblák, cégérek fémből; cink; cipőkaparók; cirkónium; cölöpök fémből; csapágyfém [fehérfém]; csapdák

vadállatoknak; csapok, cövekek fémből; csapok, rudak fémből cipőkhöz; csaposflekkek fémből cipőkhöz; csatok

fémből; csatorna bóják [kikötési] fémből; csavaralátétek, alátétgyűrűk fémből; csavaros fémkupakok

palackokhoz; csőbilincsek, konzolok építményekhez; csőcsatlakozók fémből; csőelágazások fémből;

csuklópántok fémből; disznóólak fémből; dobozok fémből; dobozok fémzárai; domborműves sírkövek fémből;

dróthálók; drótkötelek; drótkötelek, sodronykötelek; edényakasztók fémből (1); edényakasztók fémből (2);

elosztóvezetékek fémből csővezetékekhez; előre gyártott fém platformok; előre gyártott házak fémből; előtetők

fémből [épületekhez]; emelőcsigák fémből, nem gépekhez; emlékművek fémből sírokhoz; emléktáblák fémből;

építmények acélból; építőelemek fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; erősítő, merevítőanyagok,

fémből, csövekhez; ezüstforrasztó; ezüstözött ónötvözetek; falburkolatok fémből; falicsempék fémből; falszegek

fémből [hegymászó felszerelés]; favédő fémburkolatok; fehérfém; fellépők fémből; fém ablakgörgők; fém

ablaknyitó eszközök (nem elektromos); fémablakok; fém ablakzárak, reteszek; fém ágygörgők; fémajtók; fém

ajtókeretek; fémakasztók ruhafogasokhoz (1); fémakasztók ruhafogasokhoz (2); fém akusztikus panelek;

fémanyagok drótkötélpálya rögzített elemeihez; fémanyagok vasúti vágányokhoz; fém árbocok, póznák, oszlopok

(1); fém árbocok, póznák, oszlopok (2); fémáruk; fém baluszterek; fémből készült ajtórögzítők; fémből készült

erősítőanyagok, merevítőanyagok építéshez; fémből készült lefolyócsövek; fémből készült sínek; fémburkolatok

építményekhez (1); fémburkolatok építményekhez (2); fémburkolatok olajkutakhoz; fém burkolólapok,

fémtáblák; fém burkolólemezek; fém búvónyílás-, kábelakna-, csatornafedelek; fémcímkék; fém csavaranyák;

fémcsavarok (1); fémcsavarok (2); fém csévélők rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (1); fém csévélők

rugalmas csövekhez [nem mechanikusak] (2); fém csipeszek, kapcsok zsákok, tasakok lezárásához; fém

csőbilincsek; fém csőrendszer; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; fém csővezetékek (1); fém

csővezetékek (2); fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; fémdobozok csomagoláshoz;

fémdugók; fémdugók, fémdugaszok; fémek fólia és por kiszerelésben 3D-s nyomtatókhoz; fémek páncélzata;

fémek por formájában; fém emlékművek; fémépítmények; fém építőanyagok; fémércek; fém fejgerendák,

áthidaló elemek; fémfólia, alumíniumfólia; fémfóliák csomagolásra; fémfonal kötözési célokra; fémgyűrűk;

fémgyűrűk, szorítópántok (1); fémgyűrűk, szorítópántok (2); fémgyűrűk, szorítópántok nyelekhez; fém

harmonikaajtók; fémhevederek tehermozgatáshoz (1); fémhevederek tehermozgatáshoz (2); fémhevederek

tehermozgatáshoz (3); fémhuzal feszítő elemek; fémhuzalok; fém jármű emblémák; fém jégkocka formák;

fémkábelek nem elektromos célra; fémkabinok szórópisztolyos festéshez; fém kandallóburkolatok; fém

kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; fémkapcsok, kampók [tető] palához; fémkapuk; fémkarók növényekhez vagy

fákhoz; fém karperecek azonosításhoz, kórházak részére; fémkerámiák; fémketrecek vadállatoknak;

fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; fém konzolok bútorokhoz; fém kopogtatók; fémkosarak; fém ládák; fém

lambériák; fémláncok; fémlemezek; fémlépcsők; fémlétrák; fém marmonkannák; fém merevítő anyagok,

vázanyagok gépszíjakhoz; fém olajelvezető tartályok; fémoszlopok [építmények részei]; fémoszlopok, fémrudak;

fém öntvények építkezéshez; fémpadlók; fémpalackok [tartályok] sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására;

fémpalackok, tartályok sűrített gáz vagy folyékony levegő tárolására; fémpántok kötözési célokra; fémpárkányok,

fémereszek; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; fémrácsok, fémrostélyok, fémrosták; fémrácsok rúdjai;

fémrácsozat [mintás]; fémrámpák járművekhez; fémreszelékek; fémrostélyok kandallókhoz; fémsilók;

fémszalagfeszítő elemek; fémszerelvények építményekhez; fémszerelvények sűrítettlevegő-vezetékekhez;

fémszerkezetek kerékpárok parkolásához; fém szúnyoghálók; fémtartályok folyékony üzemanyag tárolására;

fémtartályok savak tárolásához; fém táskaakasztók; fém térelválasztók [válaszfalak]; fém tetőcsatornák; fém

tetőcserepek; fém tetőhéjazatok; fém tiplik; fém tolózárak; fém vázszerkezetek, keretek építéshez; fémzárak

járművekhez; fém zászlórudak; fényesre húzott acélrudak; ferrokróm; ferromolibdén; ferroszilícium; ferrotitán;

ferrovolfrám; feszítőelemek; forgóajtók; födémek, mennyezetek fémből; fürdőmedencék madaraknak

[fémszerkezetek]; galenit [érc]; gázkivezetők, csőtoldatok fémből; gépszíj rögzítők fémből; germánium;
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gombkilincsek, gombfogantyúk fémből; gyűrűs (fejű) csavarok; habarcskeverő dézsa fémből; hafnium [celtium];

hangszigetelt szállítható fémkabinok; hántolt fémrudak; harangok; harmonikaajtók fémből; házszámok fémből,

nem világítóak; hegesztőpálcák fémből (1); hegesztőpálcák fémből (2); hirdetőoszlopok fémből; hordóabroncsok

fémből; hordócsapok fémből; hordók fémből (1); hordók fémből (2); hordótartó állványok fémből; hordozható

melegházak fémből; hordozható, mobil fémszerkezetek; horgonyok; huzalok fémötvözetekből, kivéve a

biztosítékhuzalokat; húzott és polírozott fémrudak; illesztőbetétek, béléslemezek; indium; istállók fémből;

járólapok fémből; jégmászóvasak; jégpályák [fémszerkezetek]; jelzőelemek, szimbólumok fémből, nem

világítóak és nem mechanikusak; jelzőoszlopok fémből, nem világítóak; jelzőpanelek fémből, nem világítóak,

nem mechanikusak; kábelcsatlakozók fémből, nem elektromos; kábelsaruk/kábelszorítók fémből; kádak,

medencék fémből (1); kádak, medencék fémből (2); kadmium; kandalló védőrácsok fémből; kapcsolóhüvelyek

csövekhez fémből; karimák, gallérok fémből; kémények fémből; keményforrasz ötvözetek; keményforrasz rúd

(1); keményforrasz rúd (2); kéményoszlopok, kéménytestek fémből; kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (1);

kéménysisakok, kéménytoldatok fémből (2); kerékbilincsek; kerítések fémből; kerítésoszlopok fémből; kerti

pavilon fémből; kévekötők fémből; kézi zászlórudak fémből; kikötőbakok, kikötőcölöpök fémből; kislétrák,

kettes létrák fémből; kobalt, nyers; kolompok; koszorúgerendák, tartógerendák fémből (1); koszorúgerendák,

tartógerendák fémből (2); könyökcsövek fémből; kötélpálya és futómacska kábelek; kötélvégelzárók, csatlakozók

fémből; kötések fémből; kötőfonalak fémből mezőgazdasági használatra; közönséges fémből készült feszületek,

nem ékszerekként; közönséges fémből készült kulcskarikák; közönséges fémek és ezek ötvözetei; közönséges

fémek nyers vagy félig megmunkált állapotban; közönséges fém rudak; króm; krómércek; kulcsok fémből; kültéri

zsaluk, rolók fémből; küszöbök fémből; lakatok; lécek fémből; lefolyók, vízlevezető csatornák fémből; lengőajtók

fémből; lépcsőfoklapok fémből; lépcsőpofák, lépcsőoldalfalak fémből; lerögzítő lemezek; levélszekrények

fémből; limonit, barnavasérc; madárkalitka [szerkezetek] fémből; magnézium; mangán; mászóvasak [hágóvasak]

fémből; melegen hengerelt acélrudak; melegházak szerkezeti elemei fémből; melegházak, üvegházak keretei

fémből [szerkezetek]; molibdén; mozgatható fém beszállólépcsők utasok számára; művészeti tárgyak közönséges

fémből; napelemeket magába foglaló, fém tetőszerkezetek; nem elektromos, fém kapucsengők; nikkel; nióbium;

ólom, nyers vagy félig megmunkált állapotban; ólomzárak, plombák; ónfólia; öntőformák (1); öntőformák (2);

öntött acél; öntöttvas, nyers vagy félig megmunkált állapotban; összekapcsoló elemek fémből, láncokhoz;

padlóburkolatok fémből (1); padlóburkolatok fémből (2); palackzárak fémből (1); palackzárak fémből (2);

páncélozott fémajtók; páncélszekrények; párkánydíszek fémből; patkószegek; pénzkazetták [fém vagy nem fém];

pergolák [fémszerkezetek]; piroforos (öngyulladó) fémek; rakétakilövő állványok fémből; rakodólapok

anyagmozgatáshoz fémből (1); rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből (2); rakodólapok fémből; rakszelvény

mérőrudak fémből, vasúti kocsikhoz; rendszámtáblák fémből; reteszek, tolózárak fémből; rézgyűrűk; rézhuzal,

nem szigetelt; rögzített adagolók kutyaürülék-gyűjtő zacskókhoz, fémből; rögzített törülközőadagolók fémből;

rugók [fém tömegcikk]; rugós zárak; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); sárgaréz, nyers vagy

félig megmunkált állapotban (2); sarkantyúk, kapaszkodókarmok; sarokpántok fémből; sasszegek fémből;

sátorcövekek fémből; sínhevederek, csatlakozólemezek; sírboltok fémből (1); sírboltok fémből (2); síremlékek

fémből (1); síremlékek fémből (2); sírok zárólapjai, keretei fémből; számok és betűk fémből, a nyomdabetűk

kivételével; szárnyas fém ablakok; szarvasmarha lánc, borjúlánc; széfek, elektronikus; széfek [fém vagy nem

fém]; szegecsek, fémből; szegecsek, (gombos) tűk [fémtömegcikkek]; szegély lemezek fémből építkezéshez; szél

által mozgatott madárijesztő szerkezetek fémből; szelepek fémből, nem géprészek; szélkakasok fémből;

személyazonosító lemezek, lapok fémből, dögcédulák; szerelvények koporsókhoz fémből; szerszámos dobozok

fémből, üres; szerszámosládák fémből, üres; szíjfeszítők fémből; szobrocskák fémből (1); szobrocskák fémből

(2); szobrocskák fémből (3); szorítókengyelek kábelekhez és csövekhez; szórófejek, fúvókák fémből; szögek;

szögesdrót; szögvasak; tálcák fémből; támoszlopok, cölöpök fémből; tantál [fém]; tároló dobozok fémből;

tartályok fémzárai; telefonfülkék fémből; telefonpóznák fémből; tetőfedések fémből; tetőfedő anyagok fémből

(1); tetőfedő anyagok fémből (2); titán; tombak; tömítőfedelek fémből; tűzálló építőanyagok fémből; tűzbakok;

tűzőszegek; tyúkólak, tyúkketrecek fémből; ugródeszkák fémből; újezüst, pakfong, alpakka; úszódokkok fémből,

hajók kikötésére; úszó fémtartályok; úszómedencék [fémszerkezetek]; útburkolat elemek fémből; utcai
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vízelvezetők fémből; útjelzők fémből, nem világítóak és nem mechanikusak; üllők (1); üllők (2); üllők

[hordozható]; ütközők fémből; vanádium; vasércek; vas szalagfeszítők [feszítőkengyelek]; vasúti

fordítókorongok; vasúti sínrögzítők fémből; vasúti váltók; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez; vázas

fémállványzatok; vezetősínek fémből tolóajtókhoz; vezetősínek, terelősínek; vízcsövek fémből; vízvezeték

szelepek fémből; volfrám; zárak fémből, nem elektromos; zárak táskákhoz fémből; záróreteszek, zárócsapszegek;

 zsalugáterek fémből; zsaluzatok fémből, betonhoz; zsilipcsövek, nyomócsövek fémből; zsírzófejek.

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

berendezések; acetilén égők, gyújtók (1); acetilén égők, gyújtók (2); acetiléngenerátorok; adagolóberendezések

fűtőkazánokhoz; ágymelegítők; akváriumi szűrőberendezések; akváriumi világítótestek; akvárium melegítők;

arcgőzölő készülékek [szaunák]; atomreaktorok; automata hamuszállító berendezések; automata

öntözőberendezések; bányászlámpák; barnító berendezések [szoláriumok]; beltéri állólámpák (1); beltéri

állólámpák (2); bemutató hűtőpultok; berendezések szennyvíz tisztításához; betétek égetőkemencékhez

[állványok]; bidék; biztonsági lámpák; biztonsági szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy

gázvezetékekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; búvárlámpák; csapok; csapok [vízcsapok] csövekhez;

csepegtetők [öntözéstechnikai szerelvények]; csillárok; csíraölő égők; csíraölő lámpák a levegő tisztításához;

csokoládé-szökőkutak, elektromos; csőkígyók [lepárló-, fűtő- vagy hűtőberendezések részei]; díszszökőkutak;

dohány hűtésére szolgáló berendezések; dohánypörkölő gépek; dörzsgyújtók gázhoz; durranógáz-égők;

egészségügyi készülékek és berendezések; égetőkemencék; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromosan

fűtött lábzsákok; elektromosan fűtött ruházat; elektromosan fűtött zoknik; elektromos borhűtő szekrények;

elektromos cumisüveg melegítők; elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; elektromos fűtésű szőnyegek;

elektromos fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; elektromos gofrisütők; elektromos gőzölők főzéshez;

elektromos hűtőtáskák; elektromos italadagolók; elektromos joghurtkészítők; elektromos kávéfőzők (1);

elektromos kávéfőzők (2); elektromos kisülési csövek világításra; elektromos kukták; elektromos kuszkuszfőzők;

elektromos lámpák; elektromos olajsütők, fritőzök; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra;

elektromos ruhaszárítók; elektromos sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; elektromos tajine;

elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; elektromos termoedények; elektromos tortillanyomók;

elektromos ventilátorok személyes használatra; elektromos vízforraló kannák; elektromos zseblámpák;

élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készülékek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elszívóernyők;

enyvmelegítő készülékek; fagyasztók; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; fejlámpák; fém

armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; fényprojektorok; fényszórók,

reflektorok gépkocsikhoz (1); fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz (2); fénytompító szerkezetek járművekhez

[lámpa szerelvények]; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő készülékek gyógyászati használatra (2);

fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; finomítótornyok lepárláshoz; fogászati kemencék; foglalatok

elektromos lámpákhoz; folyadékhűtő berendezések; formázott szerelvények, idomdarabok kemencékhez,

sütőkhöz; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős készülékek; forrólevegős sütők; forróvizes palackok;

főző berendezések és készülékek; fürdőkádak (1); fürdőkádak (2); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték

szerelvények; fürdőszoba szerelvények; füstcsatornák, füstcsövek fűtőkazánokhoz; füstölőkészülékek, fumigációs

berendezések, nem gyógyászati használatra; fűtőberendezések (1); fűtőberendezések (2); fűtőberendezések

járműablakok jégtelenítéséhez; fűtőberendezések járművekhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy

gáznemű fűtőanyagokhoz; fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek; fűtött bemutató

pultok; gázégők; gázgyújtók; gázkazánok, gázbojlerek; gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák;

gázmosók, gáztisztítók; gáztisztítók; gömb lámpák; gőzállomások vasalókhoz; gőzfejlesztő berendezések;

gőzkazánok, nem gépek részei; gőztárolók, gőzakkumulátorok; grillezők, grillsütők; gyertyás lámpások;

gyújtókészülékek; gyümölcsaszalók; hajgöndörítő lámpák; hajszárítók; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez;

helyiségfűtők; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; hidroponikus

termesztési rendszerek; hordozható kovácstűzhelyek; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőpárnák, elektromos nem

gyógyászati használatra; hőpisztolyok; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hőszivattyúk,

hőpumpák; hőtárolók; hővisszanyerő berendezések; huzatszabályzók [fűtés]; hűtőberendezés; hűtőhelyiségek,
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hűtőkamrák; hűtőkészülékek és berendezések (1); hűtőkészülékek és berendezések (2); hűtőkészülékek és

berendezések (3); hűtőkészülékek és berendezések (4); hűtőszekrények; hűtőszekrények, hűtőkészülékek és

fagyasztók gyógyászati tárolási célokra; hűtőtartályok; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére;

irányjelző izzólámpák járművekhez; italhűtő berendezések; ívlámpák; ivóvízszűrők; izzószálak elektromos

izzókba, lámpákba; izzószálas égők; jégkészítő gépek; jégkrémkészítő gépek; jégleolvasztók, jégtelenítők

járművekhez; kádak ülőfürdőkhöz; kályhák [fűtőkészülékek]; kandalló fújtatók; kandallók (1); kandallók (2);

kandallórácsok, szikrafogók; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz; karok gázégőkhöz; kávékapszulák,

üresen, elektromos kávéfőzőkhöz; kávépörkölő készülékek; kazáncsövek fűtőberendezésekhez; kemencehűtők;

kemencékhez samottbélések; kemencék, nem laboratóriumi használatra; kéménykürtők, füstcsatornák,

tűzcsatornák; kenyérpirítók; kenyérsütő gépek (1); kenyérsütő gépek (2); kerékpár irányjelző lámpák; kerékpár

lámpák; keresőlámpák, zseblámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba;

konyhai elszívóbúrák; ködgépek; könyvsterilizáló berendezések; kromatográfiai készülékek ipari használatra;

kutak, szökőkutak; lábmelegítők, elektromos vagy nem elektromos; laboratóriumi égők; laboratóriumi

elszívóberendezések; laboratóriumi lámpák; lámpaernyők; lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpák, égők ünnepi

díszkivilágításhoz (1); lámpák, égők ünnepi díszkivilágításhoz (2); lámpák járművekhez (1); lámpák járművekhez

(2); lámpák járművekhez (3); lámpák karácsonyfákhoz, elektromos; lámpák motorkerékpárokhoz; lámpások

világításra; lámpaüvegek (1); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3); lávakövek grillezéshez; LED-diódás világító

berendezések; légfertőtlenítők; léghevítő készülékek, berendezések; léghűtő berendezések; légkeveréses

sütőedények; légkondicionáló berendezések; légkondicionálók; légkondicionálók járművekhez (1);

légkondicionálók járművekhez (2); légkondicionáló ventilátorok; légnedvesítők; légszárítók; légszelepek gőzfűtő

berendezésekhez; légszűrő berendezések; légtisztító készülékek és gépek; lepárló készülékek (1); lepárló

készülékek (2); lepárló készülékek (3); levegő szagtalanító készülékek; magnézium izzószálak [világítás];

malátapörkölő gépek; megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; meleg és hideg italok

adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; merülőforralók;

mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők; mikrohullámú sütők ipari célokra; mobil vécék;

mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; mosogatók, mosdók; mosókonyhai kazánok; multifunkciós

főzőkészülékek; műkörmös lámpák; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok

kezelésére szolgáló berendezések; nyársak roston sütéshez; nyársforgató készülékek; nyomás alatti víztartályok;

olajégők; olajlámpák; olajtisztitó készülékek; öblítő berendezések; öntözőgépek mezőgazdasági célokra;

padlófűtési rendszerek; párásítók központi fűtés radiátoraihoz; párátlanítók; parazsas ágymelegítők; párologtató

készülékek, evaporátorok; pasztőröző berendezések; pecsenyesütők; pecsenyesütő készülékek; piszoárok

[szaniter berendezések]; platni karikák; polimerizációs berendezések; radiátorfedelek, radiátortetők; radiátorok,

elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; reflektor lámpák; reflektorok járművekhez; rostok,

grillsütők; sótalanító üzemek, egységek; SPA kádak, hidromasszázs kádak; spirituszégők; sterilizátorok;

sütőkemencék; szabályozó és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; szabályozó szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szagtalanító készülékek nem személyes használatra;

szárítóberendezések; szárító berendezések, aszalógépek; szárítókészülékek és berendezések; szauna

berendezések; szellőző [légkondicionáló] berendezések; szemétégetők, égetőkemencék; szén ívlámpákhoz;

szintszabályozó szelepek tartályokhoz; szűrők légkondicionálókhoz; tágulási tartályok központi

fűtőberendezésekhez; takarmány szárítására szolgáló készülékek; tányérmelegítők (1); tányérmelegítők (2);

tányérmelegítők (3); tejhűtő berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra; textilgőzölők; tisztaszobák

[egészségügyi berendezések]; toalettek [WC-k]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz; törökfürdőkhöz hordozható

kabinok; tűzcsapok; tűzhelyek (1); tűzhelyek (2); ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra; USB

tápegységes pohármelegítők; USB-vel tölthető kézmelegítők; úszómedence-klórozó berendezések; vécékagylók;

vécé-ülőkék; ventilátorok [légkondicionáló berendezések részei]; világító berendezések és készülékek; világító

berendezések légi járművekhez; világító házszámok; villanykörték (1); villanykörték (2); vízellátó berendezések;

vízelosztó berendezések (1); vízelosztó berendezések (2); vízhűtők; vízkivételi készülékek, berendezések;
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vízlágyítók; vízmelegítők, vízforralók; vízporlasztó fej csapra; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és

gépek; vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; vízsterilizáló berendezések;

 vízszűrő berendezések; WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok; zsebmelegítők.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más

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

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

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

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

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

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

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása
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mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; ablaktisztítás; ácsmunkák; állványozás;

árvízvédelmi rendszerek telepítése és javítása; aszfaltozás; bányaművelés; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (1); bőr ápolása,

tisztítása és javítása (feldolgozott) (2); buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása;

cipőjavítás; csiszolás (2); csiszolás habkővel; csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek]

kölcsönzése; edényszárító gépek bérbeadása; égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe

helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó

szolgáltatások; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása;

építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció;

építőipari felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás,

takarítás; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;

fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; fehérnemű mosása; felvonók felszerelése és javítása;

fényképezőgépek javítása; féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; fertőtlenítés;

filmvetítőgépek javítása és karbantartása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok

[újra] futózása; gumiabroncsok vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hangszerek hangolása; hangszerek

restaurálása; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; hidraulikus törési szolgáltatások; hóeltakarítás;

hullámtörő mólók építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás

[üzemzavar]; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek

karbantartása; járművek karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek

tisztítása; javítási információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások;

kárpitjavítás; kárpitozás; kártevők elleni védekezési szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, az akvakultúra, a

kertészet és az erdészet számára; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása;

kéményseprés; késélezés; kikötőépítés; konzultáció konstrukciókról; konyhai felszerelések üzembe helyezése;

kőfejtés; kőműves munkák (1); kőműves munkák (2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és

belső festés; lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás];

mobiltelefonok akkumulátorainak töltése; mosás; mosodai szolgáltatások; mosogatógépek kölcsönzése;

mosógépek bérbeadása; műtárgyak restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való

festékkazetták utántöltése, újratöltése; olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása; órajavítás; orvosi műszerek

sterilizálása; öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; páncéltermek karbantartása és javítása (1);

páncéltermek karbantartása és javítása (2); pelenkatisztítás; raktárak építése és javítása; repülőgépek

karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás (1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1);
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ruhavasalás (2); számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; szegecselés; szivattyújavítás;

tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő munkák; tintapatron-újratöltési szolgáltatások;

tisztítógépek kölcsönzése; tűzriasztók felszerelése és javítása; újra-ónozás; úszómedencék karbantartása;

útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási munkák]; vásári standok és üzletek építése;

vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; víz alatti építkezés; víz

 alatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  236.872

 ( 151 )  2022.01.14.

 ( 210 )  M 21 02516

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Pharmazone WS Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcsa László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

 szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  236.890

 ( 151 )  2022.01.14.

 ( 210 )  M 21 02522

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment szervezés és adminisztráció; irodai munkák; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott

üzleti promóciós szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;

digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; elektronikus

kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; eseménymarketing;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik személyek áruinak és

szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek

termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés

elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy

reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; honlapforgalom optimalizálása; interneten használható reklámok

összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi

reklámszövegek készítése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; marketing információk; népszerű- és

szaksajtóban történő hirdetés, reklámozás; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; Pay Per Click (PPC)
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hirdetés; partnerprogram-marketing; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; online

reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; promóciós célú videoszalagok, videolemezek és

audiovizuális felvételek kiadása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; marketing szolgáltatások; mások

áruinak és szolgáltatásainak marketingje; promóciós marketing; promóciós kampányok kidolgozása; promóciós

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

szolgáltatások; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és

terjesztése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása; újságokkal

kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti promóció; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése

reklámcélokra; árösszehasonlító szolgáltatások; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése;

előfizetések elektronikus folyóiratokra; értékesítési adminisztráció; értékesítési menedzsment-szolgáltatások,

internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; árubemutatás; audio-vizuális bemutatók

előkészítése és lebonyolítása reklámcélokra; reklámanyagok online terjesztése; reklámok terjesztése interneten

keresztül; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs

hálózatokon; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; marketing segítségnyújtás; marketing

tanácsadás; marketing tanácsadás és -szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

reklám- és marketing konzultáció; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület online

 kölcsönzése.

 38    Távközlési szolgáltatások; adatátvitel és adatközvetítés; audio adatok interneten keresztül történő

továbbítása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások; adat-, hang-, videó- és

multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a számítógépes világhálón folyamatosan

sugárzott (streaming) fájlokat; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása; adatfolyamos (streaming)

videó-, audio- és televíziós szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; digitális információ átvitele;

dokumentumok online kézbesítése globális számítógépes hálózaton keresztül; elektronikus online hálózathoz való

hozzáférés biztosítása információkereséshez; hang-, kép- és adatjelek továbbítása; információ közvetítéséhez

kapcsolódó számítógépes kommunikáció; információ továbbítása számítógéppel; internet kommunikációs

szolgáltatások; interneten keresztül történő adatátvitel; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés

biztosítása; internetes fórumok biztosítása; kommunikáció online blogokon keresztül; kommunikáció globális

számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül; online elektronikus hirdetőtáblák biztosítása üzenetek

továbbításához számítógép felhasználók között; online fórumok biztosítása számítógép felhasználók között

történő üzenetátvitelre; online fórumok biztosítása; online információtovábbítás; online kommunikációs

szolgáltatások; számítógépes kommunikációs szolgáltatások; számítógéppel támogatott kép-, adat- és

üzenettovábbítás; számítógéppel biztosított interaktív kommunikációs szolgáltatások; számítógépesített

dokumentumok továbbítása; video-on-demand szolgáltatások; vezeték nélküli adatátvitel az interneten keresztül;

hozzáférés biztosítása adathálózatokban található számítógépes programokhoz; hozzáférés biztosítása online

adatbázisokhoz; interneten keresztül történő adatokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes platformokhoz való

hozzáférés biztosítása; internetes fórumokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes felületekhez való

felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való hozzáférés biztosítása; internetes portálokhoz való

felhasználói hozzáférés biztosítása; internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása; online adatbázisokhoz

 való hozzáférés biztosítása.

 41    Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás, sport- és kulturális tevékenységek; adatbázisokból vagy az

internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; dokumentumok

kiadása; elbeszélések kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; fényképek

közzététele; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói

értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; folyóiratok publikálása; hírlevélkiadási

szolgáltatások; hírlevelek kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok

kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott
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szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online

kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása]; riporteri szolgáltatások; rendszeresen és nem

rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével;

szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegírás; újságírói szolgáltatások; újságkiadás;

web-es újságok megjelentetése; nyereményjátékok működtetése; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek

gyártása; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és képfelvételek készítése hang- és

képhordozókon; hang- és videofelvételek készítése; szórakoztató anyagok készítése filmek formájában;

videofilmekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; videofilmgyártás; audio- és vizuális média biztosítása

 kommunikációs hálózatokon keresztül.

 ( 111 )  236.908

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02935

 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  Karlo Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Okostelefonok; okoskarórák; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szíjak okoskarórákhoz; kiegészítők,

tartozékok okostelefonokhoz; kiegészítők, tartozékok okoskarórákhoz; védőfóliák okostelefonokhoz; védőfóliák

 okoskarórákhoz; védőtokok okostelefonokhoz.

 ( 111 )  236.926

 ( 151 )  2022.01.19.

 ( 210 )  M 20 03804

 ( 220 )  2020.12.10.

 ( 732 )  UltraGreen Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

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

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

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.
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  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  236.927

 ( 151 )  2022.01.19.

 ( 210 )  M 21 00627

 ( 220 )  2021.02.17.

 ( 732 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  IPMall

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; elektronikus kereskedelem

népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; ipari

vállalkozásokkal kapcsolatos üzletviteli tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetési szolgáltatások az elektronikus

kereskedelemmel kapcsolatban; digitális marketing; műszaki és szellemi tulajdonhoz kapcsolódó import-export

ügynökségek; szellemi tulajdonvédelemhez kapcsolódó külkereskedelmi szolgáltatások; internetes marketing;

marketing; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési

rendszerek útján; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása;

 kereskedelmi promóciós szolgáltatások.

 45    Ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése; iparjogvédelmi

tevékenység; szellemi tulajdonra vonatkozó tanácsadási szolgáltatások a szabadalmak és szabadalmi bejelentések

terén; internet alapú partnerkereső szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése; jogi dokumentumok elkészítése;

jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok licenszelése; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi

szolgáltatások]; adatbázisok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; technológia licenszelése; szabadalmak kezelése, ügyintézése;

partnerkereséssel kapcsolatos szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás

 céljából; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  236.928

 ( 151 )  2022.01.19.

 ( 210 )  M 21 01109

 ( 220 )  2021.03.11.

 ( 732 )  Attalus Security Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  ATTALUS

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; betörés

elleni és riasztórendszerek felügyelete; éjjeliőr-szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; fizikai

biztonsági tanácsadás; gyárak biztonsági célú vizsgálata; közbenjárás; lakásfelügyelet, házfelügyelet;

magánnyomozói szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai; őrszolgálatok; őrző-védő

szolgáltatások; számítógépes szoftverek licenszelése, engedélyezése [jogi szolgáltatások]; széfek bérbeadása;

szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából; szellemi tulajdon licenszelése; személyi

 testőrszolgálat; szerzői jogok kezelése; politikai összejövetelek szervezése.

 ( 111 )  236.929

 ( 151 )  2022.01.19.

 ( 210 )  M 21 02487

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 111 )  236.930

 ( 151 )  2022.01.20.

 ( 210 )  M 21 02661

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  PEPPY-TRADE Kft., Kistarcsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Egyszer használatos evőeszközök; biológiailag lebomló evőeszközök; evőeszköztartó dobozok.

 16    Eldobható egyszer használatos dobozok cellulózból; kukoricakeményítőből készült ételdobozok; elviteles

 használatra készült eldobható dobozok.

  21    Tányér; eldobható tányér; tál.

 ( 111 )  236.932

 ( 151 )  2022.01.21.

 ( 210 )  M 21 02662

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  JOKE Market Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Karamellák [cukorkák]; mentolos cukorkák; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek].

 ( 111 )  236.933

 ( 151 )  2022.01.21.

 ( 210 )  M 21 02501

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Chen Jiayong, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek, kerékpárok.

  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  28    Játékok; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  236.934

 ( 151 )  2022.01.21.

 ( 210 )  M 21 02486

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szegedi Szakképzési Centrum, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   42    Grafikai tervezés.

 ( 111 )  236.935

 ( 151 )  2022.01.21.

 ( 210 )  M 21 02505

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Vas Gyula Attila, Székesfehérvár (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Hamburgerek, főételek, desszertek, szószok mexikói alapanyagokból.

  32    Alkoholmentes italok mexikói alapanyagokból.

  33    Alkoholtartalmú italok mexikói alapanyagokból.

  43    Mexikói étterem üzemeltetése.

 ( 111 )  236.940

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02910

 ( 220 )  2021.07.30.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  NEVEAZUX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.941

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02909

 ( 220 )  2021.07.30.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  ALEZEB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.942

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02908

 ( 220 )  2021.07.30.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  MABOXOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  236.944

 ( 151 )  2022.01.24.

 ( 210 )  M 20 03974
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 ( 220 )  2020.12.24.

 ( 732 )  Székelyné Schád Magdolna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; sport- és kulturális tevékenységek; coaching; egészségvédő klubok szolgáltatásai;

elektronikus könyvek és folyóiratok kiadása; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; élő előadások

bemutatása; gyakorlati képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (szórakoztatás, oktatás); könyvkiadás; oktatás;

oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető publikációk; oktatási és képzési szolgáltatások

 (meditációs gyakorlatok tanítása, meditációs képzés, tréning).

 44    Színterápiás, jelgyógyászati szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok

részére; terápiás szolgáltatások; hátgerincmasszázzsal gyógyítás; távgyógyászati szolgáltatás; meditációs

 szolgáltatás.

 ( 111 )  236.945

 ( 151 )  2022.01.24.

 ( 210 )  M 20 01536

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  #suliLOVE

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

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  236.946

 ( 151 )  2022.01.24.

 ( 210 )  M 20 01537

 ( 220 )  2020.06.02.

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 740 )  Kazai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok

 kivételével; tanítási és oktatási anyagok.

  35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció.

 ( 111 )  236.947

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00170

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M248



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

 ( 541 )  UNIPARIPA

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketingszolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, valamint honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján történő

online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek,

humán vényes és nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok,

orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők,

kompressziós harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények,

csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi

és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,

étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,

emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 39    Házhozszállítás, futárszolgálatok, csomagkézbesítés, fuvarozás, áruszállítás, áruk raktározása, árusító

 automaták feltöltése.

 ( 111 )  236.948

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00171

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketingszolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, valamint honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján történő

online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek,

humán vényes és nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok,

orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők,

kompressziós harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények,

csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi

és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,
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étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,

emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 39    Házhozszállítás, futárszolgálatok, csomagkézbesítés, fuvarozás, áruszállítás, áruk raktározása, árusító

 automaták feltöltése.

 ( 111 )  236.949

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00172

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Unipharma Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Az egészség nem várhat!

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketingszolgáltatások gyógyszertárakkal kapcsolatosan, marketing célú hírlevelek

küldése, vásárlói adatbázis építése, törzsvásárlói rendszer működtetése; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok

szervezése reklámcélokra; kiskereskedelmi, valamint honlap, webshop vagy közösségi oldalak útján történő

online kiskereskedelmi és online marketing szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: gyógyszerek,

humán vényes és nem vényes gyógyszerek, homeopátiás készítmények, magisztrális gyógyszerek, vitaminok,

orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök, kötszerek-ízületi rögzítők,

kompressziós harisnyák, beteg-, csecsemőápolási és szájápolási cikkek, fog- és szájápolási készítmények,

csecsemő- és gyermektápláláshoz szükséges eszközök, baba-mama ápolási termékek, szoptatási kellékek, orvosi

és laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges vegyszerek és vegyszeroldatok, gyógyszernek nem minősülő

gyógyhatású anyagok és készítmények, fertőtlenítőszerek, palackozott ivóvíz, ásványvíz, gyógyvizek, teák,

gyógynövényteák, bioitalok, magas vitamintartalmú zöldség- és gyümölcslevek, növényi gyógyhatású termékek,

étrend-kiegészítők, tápszerek, vitamin és ásványi anyag tartalmú, valamint felső légúti tünetek esetén ajánlott

gyógycukorkák, intim higiénés termékek, papír zsebkendők, állatgyógyászati készítmények és premixek, az

állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek és állatgyógyászati segédanyagok,

emberen élősködő rovarok irtására, rovarcsípés megelőzésére és kezelésére szolgáló külsőleges készítmények,

kozmetikumok, hajszínező és hajformázó termékek, napvédő készítmények, kontaktlencse tárolásához és

tisztításához szükséges oldatok, folyadékok és edények, nyomdai vagy elektronikus úton előállított egészségügyi

felvilágosító, tájékoztató, egészséges életmóddal, prevencióval, betegségek kezelésével kapcsolatos,

gyógyszerészi gondozást támogató könyvek, kiadványok és brosúrák, közegészségügyi vizsgálati tartályok,

különleges táplálkozási célú élelmiszerek, UV-szűrő szemüvegek, munkavédelmi szemüvegek, láb-, kéz- és

 körömápolási eszközök, gyógy- és kényelmi papucsok.

 39    Házhoz szállítás, futárszolgálatok, csomagkézbesítés, fuvarozás, áruszállítás, áruk raktározása, árusító

 automaták feltöltése.

 ( 111 )  236.951

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02137

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  GreenWorld Europe Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Környezetszennyezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; környezetvédelem területén végzett

kutatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelmi

felmérések; környezetvédelmi kockázatértékelés; környezetvédelmi konzultációs szolgáltatások;

környezetvédelmi vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatások; kutatás a környezetmegőrzés területén; kutatási

szolgáltatások a környezetvédelem tárgyában; tanácsadási szolgáltatások a környezetbiztonsággal kapcsolatban;

tanácsadási szolgáltatások a környezetszennyezés ellenőrzésével kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások a

környezetvédelemmel kapcsolatban; technikai tanácsadás a környezettudomány területén; technológiai

 információk nyújtása környezettudatos és zöld innovációkkal kapcsolatban.

 44    Faiskolai szolgáltatások; faiskolai, csemetekertészeti szolgáltatások; faiskolák, csemetekertek; faiskolák,

növénytermesztés; fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére; mezőgazdasági szolgáltatások; mezőgazdasági

szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; mezőgazdasági tájékoztató szolgáltatások; mezőgazdasági

 tanácsadás; mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások; növények termesztése.

 ( 111 )  236.952

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02155

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bán Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; üzleti tájékoztatás, információnyújtás;

információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; üzleti

 vizsgálatok, kutatások; üzleti értékelések.

  36    Felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 ( 111 )  236.953

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01441

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  37    Gumiabroncs javítása; gépjárművek karbantartása, javítása; gumiabroncsok [újra] futózása; javítás

gumiabroncsok vulkanizálásához; gépjárműmosás; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

zajcsökkentő kezelés járművek számára; járműfényezés; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;

 járművek karbantartásával kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  236.954

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01439

 ( 220 )  2021.04.06.
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 ( 732 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Gumiabroncs javítása; gépjárművek karbantartása, javítása; gumiabroncsok [újra] futózása; javítás

gumiabroncsok vulkanizálásához; gépjárműmosás; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás];

zajcsökkentő kezelés járművek számára; járműfényezés; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása;

 járművek karbantartásával kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  236.955

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02153

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  This Side Management & More Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Orbán Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  236.956

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02334

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Excellence Beyond Borders

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztrációval kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás,

információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti információk nyújtása; kereskedelmi információk

szolgáltatása; értékesítési adminisztráció; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; adatfeldolgozási

szolgáltatások a bérszámfejtés terén; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek elkészítése; könyvelés; könyveléshez

kapcsolódó üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyveléssel

kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; üzleti

könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számviteli, könyvelési szolgáltatások; számlákkal

kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív

feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési

promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett

 szolgáltatásokat nyújtó vállalat az ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 111 )  236.957

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02148

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Urbanapp Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsóörs (HU)

 ( 541 )  Állástérkép
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 ( 511 ) 9    Térképészeti szoftverek; távközlési hálózatokon történő információnyújtást lehetővé tévő számítógépes

 szoftverek; szoftverek online reklámok bérbeadásához weboldalakon; elektronikus adatbázisok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; internetes reklámfelület bérbeadása

álláshirdetésekhez; álláshirdetés; állásbörzék szervezése és lebonyolítása; állásközvetítő irodák; internetes

 hirdetési felület bérbeadása; álláshirdetések online megjelenítése.

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által

 használt listák megjelentetése.

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; internetes blogok hosztolása; keresőgépek biztosítása

adatok megszerzéséhez globális számítógépes hálózaton; keresőmotor-tervezési szolgáltatások; keresőmotorok

biztosítása kommunikációs hálózatokon való adatszerzéshez; internetes keresőmotorok biztosítása; internetes

keresők működtetése; adatbázisok karbantartása; adatbázisok fejlesztése; adatfeldolgozó programok tervezése és

fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; internetes kommunikációs felületek hosztolása;

internetes oldalak szolgáltatása; mobil weboldalak hosztolása; mobilalkalmazások hosztolása; nem letölthető,

online szoftverek biztosítása; webportálok hosztolása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése

mások számára; térképészet és térképezés; szoftverek tervezése és fejlesztése a mobilalkalmazások területén;

honlapok létrehozása és karbantartása mobiltelefonokhoz; informatikával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások;

 térinformatikai rendszerek fejlesztése és üzemeltetése.

 ( 111 )  236.958

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02154

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Haris Digital Engineering Kft., Zalaszentgrót (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HARIS DIGITAL

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

rezgésérzékelő szenzorok; elektromos érzékelők, szenzorok; szenzorok, detektorok és felügyeleti eszközök; adat-

és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; érzékelő szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és

 elemzéshez; gyártási szoftverek.

 42    Számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; gépesített gyártási

technikák fejlesztése; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; szoftvertervezés;

szoftverfejlesztés; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; honlap- és weboldal tervezés; számítógépes hardverek tervezése és

fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; digitális jelfeldolgozó hardverek tervezése; digitális

jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó

és konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; gyártással kapcsolatos

 technológiai szolgáltatások; technológiai elemzés.

 ( 111 )  236.959

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02142

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Cupy Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Dietella

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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 ( 111 )  236.960

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02159

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  BUDIŠ a. s., Dubové (SK)

 ( 300 )  POZ 513-2021 2021.02.23. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Ásványvíz [italok]; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; készítmények italokhoz.

 ( 111 )  236.961

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 01801

 ( 220 )  2021.05.05.

 ( 732 )  Magyarinda Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Babahordozó hátizsák; babahordozó kendők, oldaltáskák; babahordozó kenguruk; babahordozók [erszények

 vagy kenguruk]; testen viselt babahordozók.

 ( 111 )  236.962

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01802

 ( 220 )  2021.05.05.

 ( 732 )  Trendidivat Fashion Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Laczkovszki Gergő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  236.963

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00130

 ( 220 )  2021.01.15.

 ( 732 )  Ébresztőszolgálat Kft., Szentes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kávé; kávés tasakok; koffeinmentes kávék; őrölt kávé; pörkölt kávébab; szemes kávék.
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  40    Kávé pörkölése és feldolgozása.

 ( 111 )  236.964

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02491

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Korróziógátló készítmények; lakkok és zománcok; fakonzerváló szerek; vízbázisú, baktériumölő és tűzálló

festékek; lerakódást gátló festékek; zománcok festéshez; kerámiafestékek; fémvédő készítmények; hígítók

 festékekhez és lakkokhoz; fixálóanyagok [lakkok]; kötőanyagok festékekhez és színezékekhez.

  17    Szigetelő festékek; szigetelő olajok; szigetelő lakkok.

 ( 111 )  236.965

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01974

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Hévinvest Spa-Golf Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  236.966

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01973

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Hévinvest Spa-Golf Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  236.967

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00657

 ( 220 )  2021.02.21.

 ( 732 )  Ormós Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  DrWebshop

 ( 511 )  9    E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek.

  45    Jogi tanácsadás.

 ( 111 )  236.968

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00444

 ( 220 )  2021.02.08.
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 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 )  Szputnyik Vodka

 ( 511 )   33    Vodkák.

 ( 111 )  236.969

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 00445

 ( 220 )  2021.02.08.

 ( 732 )  JAN-KER 2001 Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Faludiné Dr. Simonffy Ildikó, Szeged

 ( 541 )  Szputnyik Vodka ízű szeszes ital

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  236.970

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 02150

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Haris Digital Engineering Kft., Zalaszentgrót (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatfeldolgozó szoftverek; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz;

rezgésérzékelő szenzorok; elektromos érzékelők, szenzorok; szenzorok, detektorok és felügyeleti eszközök; adat-

és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; érzékelő szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek távmonitoringhoz és

 elemzéshez; gyártási szoftverek.

 42    Számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; gépesített gyártási

technikák fejlesztése; gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; szoftvertervezés;

szoftverfejlesztés; adatfeldolgozó szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek

tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló

operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; honlap- és weboldal tervezés; számítógépes hardverek tervezése és

fejlesztése a gyártóipar számára; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; digitális jelfeldolgozó hardverek tervezése; digitális

jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; számítógépes hardverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadó

és konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; gyártással kapcsolatos

 technológiai szolgáltatások; technológiai elemzés.

 ( 111 )  236.971

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01805

 ( 220 )  2021.05.05.

 ( 732 )  Kolonics Károly, Somlóvásárhely (HU)

 ( 541 )  Juhfark Vendéglő

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

 ( 111 )  236.972

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 21 01962

 ( 220 )  2021.05.16.
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 ( 732 )  Konrády Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 )  CHORI

 ( 511 )  29    Chorizo kolbász; feldolgozott hústermékek; füstölt kolbászok; kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok,

 tartósítva; kolbásztermékek; nyers kolbász.

  41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás.

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

 vendéglátás; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).

 ( 111 )  236.974

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 03159

 ( 220 )  2021.09.01.

 ( 732 )  Elcin Gökhan, Isztambul (TR)

 ( 740 )  Dr. Tóth T. Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  236.975

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02460

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Media Factory Kft., Budapest (HU)

 Labancz Lilla, Budapest (HU)

 ( 541 )  #labanczlilla#lillalabancz

 ( 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; adóbevallás

benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák,

árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk, illetve szolgáltatások

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

promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói

hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és

gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és

higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák);

honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások (irodafunkciók); időpont-ütemezési

szolgáltatások (irodafunkciók); import-exportügynökségek; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és irodafelszerelés

kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások
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kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok

szervezése; keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása (irodai

funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szólóprogramok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás hirdetés

(1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

(bérbeadása); hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül); táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások (beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (l); telefon- és
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mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

(judo) oktatás; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitneszórák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodái szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiái (szépírási) szolgáltatások;

karaokeszolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

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

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

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése (szórakoztatás); rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási) szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; showműsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

(fitneszedzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

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

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás

vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

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

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

 ( 111 )  236.976

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02797

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Uni-Bencés Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  Apátúr Sörház

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

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.977

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02974

 ( 220 )  2021.08.09.

 ( 732 )  Ferenczfy-Kovács Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  42    Építészeti, belsőépítészeti tervezés; tárgy- és forma design; ipari formatervezés; grafikai tervezés;

arculattervezés; kiállítás tervezés; látványtervezés; díszlettervezés; grafikai szolgáltatások (könyvtervezés),

 lakberendezés, styling.

 ( 111 )  236.978

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02981

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  Horváth Péter, Budapest (HU)

 ( 541 )  FÉNYMÚZEUM

 ( 511 )   41    Múzeumi szolgáltatások.

 ( 111 )  236.979

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02982

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  MVZ-NET 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Be My Home

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más
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cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

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

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

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

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

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketingcélokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;
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üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra.

 36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; adóbecslések;

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra; a

szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;

bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási

információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosításközvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;

elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); életbiztosítás;

elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi

felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2); gondoskodási alap

szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókár-biztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák

kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; javítási

költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más

résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki

tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások

bérbeadása; lakbérbeszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai

értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari

projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk

nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása

[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);

tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális

valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik

 felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).

 ( 111 )  236.980

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02983

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  Kaposvári Szakképzési Centrum, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése, nevelés, szakmai képzés.

 42    Minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások, tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az

 idetartozó tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 111 )  236.981

 ( 151 )  2022.01.26.
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 ( 210 )  M 21 02984

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  Papliczky Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Brehlik Dávid ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  236.982

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02985

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  Avidor András, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Budapest

 ( 541 )  "Együtt. Jobban. Növekszünk!"

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  236.983

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02975

 ( 220 )  2021.08.09.

 ( 732 )  Prima Primissima Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

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

díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi, tudományos és sport

teljesítményt elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; sport- és kulturális tevékenységek, valamint

tudományos-, szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjak, valamint azzal

összefüggő rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel

összefüggő bírálói tevékenységek; előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

 szervezése.

 ( 111 )  236.984

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02809

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  236.985

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02810

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IQ-SHOT

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M264



fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  236.986

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02972

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  iSkin Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pigment Academy

 ( 511 )   41    Szemináriumok szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése; kozmetikai oktatás.

 ( 111 )  236.987

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02807

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 )  ShenZhen TrustFire Technology Co., Ltd., Shenzhen City, Guangdong Province (CN)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos elemek, akkumulátorok; akkumulátor- és elemtöltők; akkumulátorok elektromos cigarettákhoz;

 lemezek akkumulátorokhoz; napelemek; galvánelemek; elemek világításhoz; anódtelepek.

 11    Elektromos zseblámpák; kerékpár lámpák; lámpák járművekhez; világító berendezések és készülékek;

 kerékpár irányjelző lámpák; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz.

 35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése; értékesítési promóciós szolgáltatások; konzultáció

személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; számítógépes fájlkezelés; reklámeszközök

tervezése és formatervezése; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; árusító automaták kölcsönzése; beszerzői

 szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

 ( 111 )  236.988

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02799

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  VéNégy Dunakanyar Fesztivál

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  236.989

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02628

 ( 220 )  2021.07.02.

 ( 732 )  Kangyal Tamás, Budapest (HU)

 Krasznay Gerzson, Győr (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M265



  

( 546 )

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör

kivételével); alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével);

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel

kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai itallal kapcsolatban; élelmiszerek postai

rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon

keresztül nyújtott, alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes

hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális

számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal (kivéve a sört) kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; katalógusból rendelhető alkoholmentes

italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusból rendelhető élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusból rendelhető sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

katalógusok alapján biztosított alkoholos italokkal (kivéve a sört) kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

kakaókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

katalógusokon keresztül nyújtott, alkoholos italokkal (kivéve a sört) kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

katalógusokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon

keresztül nyújtott, sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott,

alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos

italokkal kapcsolatban; sörökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sörökkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; delikát éttermek, csemegeáruk

[éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített

ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára;

ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára;

ételkészítési szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávéház; kávézói szolgáltatások; vállalati vendéglátás

(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; catering szolgáltatások

ételbiztosításhoz; vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali

 fogyasztásra.

 ( 111 )  236.990

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 20 03377

 ( 220 )  2020.11.10.
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 ( 732 )  Wertán Kinga Klára, Erdőkertes (HU)

 ( 541 )  INTIM TORNA 4.0- WERTÁN KINGA

 ( 511 )   41    Egészségnevelés prevenciós és rehabilitációs célzattal; szakmai képzés; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  236.992

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 01424

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Z-Aqua Bt., Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Csővezetékek, vízvezetékek szervizelése; vízvezeték-rendszerek beszerelése; vízvezeték rendszerek

tisztítása; vízvezeték-szerelés; vízvezetékek bekötése, karbantartása, javítása; vízvezetékek beszerelése;

vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek beszerelésével kapcsolatos

tanácsadói szolgáltatások; vízvezetékek eldugulásának megakadályozásával kapcsolatos tanácsadás; vízvezetékek

javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek javításával kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; vízvezetékek karbantartása;

 vízvezetékek karbantartásával kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; lefolyó dugulás elhárítása.

 ( 111 )  236.994

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02640

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  dr. Mátyás Bence, Sárospatak (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; know-how átadás; konferenciák és kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

 mentorálás; szakmai képzések; oktatási programok.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások és ide tartozó kutatói tevékenységek; ipari elemzési, ipari kutatási és

ipari tervezési szolgáltatások; szoftverfejlesztések; anyagtesztelések; fizikai kutatások; geológiai kutatások;

földtani kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatások; szénmonoxid-kibocsájtás-csökkentése;

technológiai kutatások; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; víz alatti növényzetek kutatása; tudományos

 kutatások.

 ( 111 )  236.995

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02644

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelési, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  236.996

 ( 151 )  2022.02.03.

 ( 210 )  M 21 02649

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Andrics László Antal, Szigetszentmiklós (HU)

 Jeszenszky Zsolt András, Budapest (HU)

 ( 541 )  Rocktükör

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  236.997

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02811

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FIT-BIOM

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  236.998

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02812

 ( 220 )  2021.07.20.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RE-BELLY

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  236.999

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02814

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  Balance

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  237.000

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02815

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  GABO-V434 Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Czeglédi Ádám Sándor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Elkészített pizzaételek; friss pizzák; pizza alapok; pizzafűszerek; pizzaszószok; pizzatészták.

  39    Pizza kiszállítás; készételek és italok házhozszállítása.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  237.002

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02819

 ( 220 )  2021.07.21.
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 ( 732 )  Kozák Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Asztali vizek, ásványvizek, citromos sörök, gyümölcs ízesítésű sörök, energiaitalok, gyömbéres üdítőital,

gyümölcslevek, alkoholmentes gyümölcsnektárok, smoothie-k, sörök, szénsavas víz, szódavíz, szörpök italokhoz,

 szörpök limonádéhoz, üdítőitalok, vizek, zöldséglevek.

 33    Alkoholos eszenciák, alkoholos gyümölcskivonatok, alkoholos italok (sörök kivételével), almabor,

aperitifek, borok, brandy, borpárlat, cseresznyepálinka, digesztívek (likőrök és szeszes italok), égetett szeszes

italok, gin, gyomorkeserű (bitter) italok, gyümölcstartalmú alkoholos italok, nem söralapú kevert alkoholos

 italok, koktélok, likőrök, rum, szeszes italok, vodka, whisky.

 ( 111 )  237.003

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02820

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HORSEMAX

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  237.004

 ( 151 )  2022.01.28.
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 ( 210 )  M 21 02823

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  Pap Szilárd, Herend (HU)

 ( 740 )  Dr. Pajor Levente, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Rajzfilmek; animált rajzfilmek mozifilmek formájában; letölthető rajzfilmek; rajzfilmeket tartalmazó

műsoros videokazetták; videolemezek előre felvett animációs rajzfilmekkel; videoszalagok előre felvett

 animációs rajzfilmekkel.

  16    Celluloid lapok rajzfilmkészítéshez.

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

  41    Animációs rajzfilmek készítése.

  42    Képeslapokon megjelenő rajzfilmfigurák tervezése.

 ( 111 )  237.005

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02824

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.006

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02828

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).
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 ( 111 )  237.007

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02829

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  Whiskynet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  NEMCSAK KÍNÁLJUK, ÉRTÜNK IS HOZZÁ!

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 35    Reklámozás, kereskedelmi ügyletek, online kereskedelmi ügyletek, online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére, webáruház, kereskedelmi adminisztráció, nyomtatványok megjelenítése,

terjesztése; nyomtatványok megjelenítése oktatás és reklámozás céljából; reklám, marketing és promóciós

anyagok megjelenítése és terjesztése; nyomtatványok promóciós anyagok megjelenítése és terjesztése online

 módon; italok és ételek kis- és nagykereskedelme, online italforgalmazás, üzleti menedzsment.

  43    Vendéglátás (élelmezés), éttermi és bárszolgáltatások; időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.008

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02832

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  A2 Endoszkópos Centrum Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Orvosi kutatás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; diétás és táplálkozási

tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak;

orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési

célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások];

 távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  237.009

 ( 151 )  2022.01.26.

 ( 210 )  M 21 02833

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  A1 Endoszkópos Centrum Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   42    Orvosi kutatás.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; csillapító kezelés; diétás és táplálkozási

tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak;

orvosi ellátás; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési

célokra; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások];

 távgyógyászati szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  237.010

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02882

 ( 220 )  2021.07.21.
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 ( 732 ) HYMATO PRODUCTS Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentkirályszabadja

 (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FULVOCHEL

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); diétás ételek gyógyászati célokra; diétás italok gyógyászati célokra;

élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

gyógyászati célokra adaptált italok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati

célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények

embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők

speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógytápanyag-készítmények

terápiás vagy gyógyászati használatra; lenmag étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő

gyógyászati célokra; növényi kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; fitoterápiás készítmények gyógyászati

használatra; fogyasztó tabletták; fürdősók gyógyászati célokra; gyógyászati fogyasztószerek; gyógyhatású

hajszeszek; kémiai reagensek orvosi vagy állatgyógyászati célokra; kenőcsök leégésre; készítmények napégésre

gyógyszerészeti használatra; korpás fejbőr kezelésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények; lenmag

gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati fogyasztásra; sók ásványi fürdőkhöz; sók

gyógyászati használatra; tengervíz gyógyfürdőhöz; vegyi készítmények gyógyszerészeti célokra; terapeutikus

fürdőkészítmények; termálvizek; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek kezelésére; vegyi

készítmények állatorvosi célokra; vegyi készítmények orvosi, gyógyászati célokra; vitaminkészítmények; zsírok

 gyógyászati célokra.

 ( 111 )  237.011

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02866

 ( 220 )  2021.07.23.

 ( 732 )  Mindennapi Pszichológia Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  mipszi

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok magazinok formájában.

  16    Szakmai magazinok; általános témájú magazinok; nyomtatott folyóiratok, magazinok.

 41    Elektronikus magazinok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; könyvek

és magazinok megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése;

oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási előadások szervezése; szakmai előadásokon kiosztott

tananyagok összeállítása; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák

 levezetése.

 44    Egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; pszichológiával kapcsolatos

 információnyújtás; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban.

 ( 111 )  237.012

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02868

 ( 220 )  2021.07.25.

 ( 732 )  Froman Komlós Mária, Gyömrő (HU)

 ( 541 )  Orain
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 ( 511 ) 3    Illatosított szappanok; kézműves szappanok; pipere szappanok; szappan; szappanok; hajbalzsamtömbök;

 sampontömbök.

 ( 111 )  237.013

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02695

 ( 220 )  2021.07.07.

 ( 732 )  QP. Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Befejező megmunkálógépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; csapágyházak, csapágytokok

[gépalkatrészek]; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; dobok [gépalkatrészek]; dugattyúk [gépek

vagy motorok részei]; dugattyúk hengerekhez; dugattyúk motorokhoz; dugattyú szegmensek; fémfeldolgozó

gépek; hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek,

hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; kések [gépalkatrészek]; munkaasztalok, gépasztalok;

 öntőformák [géprészek]; szerszámgépek; szerszámok [géprészek]; tokok, házak [gépalkatrészek].

 ( 111 )  237.014

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02002

 ( 220 )  2021.05.19.

 ( 732 )  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Isó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus útdíj központi rendszer; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó úthasználati jogosultságot

biztosító értékesítési berendezés és szoftver; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó járműazonosító és

érzékelő eszközök; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó rádiós, infravörös és telekommunikációs

berendezések; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó műholdas navigációs készülékek, fedélzeti egységek;

elektronikus úthasználati díj számításához szükséges elektronikus, hordozható fedélzeti eszköz, fedélzeti

 egységek; elektronikus címke (matrica).

 35    Úthasználati díj megállapítása, számlázása és az ehhez kapcsolódó számlakivonatok összeállítása;

kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; magyarországi díjköteles útszakaszokra vonatkozó

úthasználati jogosultság értékesítése viszonteladók közreműködésével vagy anélkül, ehhez kapcsolódó

 reklámozás, irodai munkák, számítógépes nyilvántartások kezelése.

  36    Hitelkártya-szolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások; elektronikus úthasználati díj beszedése.

  37    Elektronikus útdíj rendszer berendezéseinek felszerelése és javítása, karbantartása, zavarmentesítése.

 38    Elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó elektronikus tartalom továbbítása; információszolgáltatás

elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos ügyekben; nemzeti és határokon átnyúló elektronikus útdíj szolgáltatás;

 hordozható jeladó fedélzeti berendezések, fedélzeti egységek bérbeadása.

 39    Elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai

tárolása; járműforgalom-ellenőrzési és járműkövetési tevékenység, információnyújtás járműforgalommal

 kapcsolatban; elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos raktározási, szállítmányozási, logisztikai szolgáltatások.

 42    Elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó elektronikus berendezések tervezése, fejlesztése, installálása és

működtetése; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó információ-technológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;

elektronikus útdíj rendszer működtetéséhez és felhasználásához szükséges számítógépes programok adatainak

átalakítása, az ilyen számítógépes programok installációja, kölcsönzése, sokszorosítása, helyreállítása, elemzése,
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távfelügyelete [monitoring], tervezése, kidolgozása, korszerűsítése, fenntartása; elektronikus útdíj rendszerből

 származó adatok elemzése feldolgozása; tanácsadás útdíj tervezés és kalkuláció tekintetében.

 ( 111 )  237.015

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02514

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  MERIAN Foods Élelmiszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Orosháza (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Csirkéből, csirkehúsból készült termékek.

 ( 111 )  237.016

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02870

 ( 220 )  2021.07.24.

 ( 732 )  Kiss Tamás, Enying (HU)

 ( 541 )  tomilla

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italok postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes

italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai

élelmiszerrel kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai itallal kapcsolatban; elektronikus

háztartási eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül

nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon

keresztül nyújtott, alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; hajápoló termékekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; informatikai berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

online kiskereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kávékkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes

hardverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; kiskereskedelmi

szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások okostelefonokkal kapcsolatban;

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető elektronikus kiadványokkal kapcsolatban; kiskereskedelmi

szolgáltatások testen viselhető számítógépekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikus

háztartási berendezésekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektromos háztartási berendezésekkel
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kapcsolatban; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme; kozmetikai és szépségápolási termékekkel

kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi

szolgáltatások; mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; nagykereskedelmi szolgáltatások

számítógépes hardverrel kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban;

 teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  237.017

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 03043

 ( 220 )  2021.08.18.

 ( 732 )  Aranyi Csaba József, Budapest (HU)

 ( 541 )  Acupiercing

 ( 511 )  44    Akupunktúra; akupunktúrás szolgáltatások; allergiakezelés; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások

 emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.018

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02338

 ( 220 )  2021.06.13.

 ( 732 )  Dr. Balogh László, Békéscsaba (HU)

 ( 541 )  Munkácsy Cukrászda

 ( 511 )  30    Csokoládé; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés mousse-ok (habok);

desszert mousse-ok (cukrászáru); fagylaltok; gyümölcsös sütemények, torták; gyümölcsös zselés cukor

(édességek); kakaó; kávé; kávé alapú italok; gyümölcsös édességek; macaron (mandulás cukrászsütemény);

marcipán; pralinék; csokoládé pasztillák; teák; sütemények; édességek; torták (gâteau); cukrászáru; tejes

cukrászáruk; cukrászsütemények; torták és kekszek (aprósütemények); gyümölcsös sütemények/torták (édes vagy

ízesített); bevont torták; torta; cukorból készült tortadíszek; cukormázak süteményekhez; krémes sütemények;

csokoládédesszertek; bonbon; csokoládé bonbon; tortaszelet; csokoládétojások; töltött csokoládé; alkoholos

csokoládé; forró csokoládé; csokoládé édességek; csokoládés marcipán; csokoládés kekszek; csokoládés

trüffelek; gluténmentes, laktózmentes és cukormentes (hozzáadott cukor nélküli) sütemények; sós sütemények;

 vegán sütemények.

 43    Kávéházi szolgáltatás; étel és ital ellátás; cukrászdák és kávézók; vendéglátás (élelmezés); tortadíszítések;

 kávéház; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; fagyizó.

 ( 111 )  237.019

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02694

 ( 220 )  2021.07.07.

 ( 732 )  QP. Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Befejező megmunkálógépek; befogóeszközök szerszámgépekhez; csapágyházak, csapágytokok

[gépalkatrészek]; csapok [gépek, hajtóművek vagy motorok részei]; dobok [gépalkatrészek]; dugattyúk [gépek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M276



vagy motorok részei]; dugattyúk hengerekhez; dugattyúk motorokhoz; dugattyú szegmensek; fémfeldolgozó

gépek; hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; hengerfejek motorokba; hengerművek,

hengersorok; hengerművek, hengersorok hengerei; kések [gépalkatrészek]; munkaasztalok, gépasztalok;

 öntőformák [géprészek]; szerszámgépek; szerszámok [géprészek]; tokok, házak [gépalkatrészek].

 ( 111 )  237.020

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02877

 ( 220 )  2021.07.27.

 ( 732 )  Havasi Csaba Attila, Pomáz (HU)

 ( 541 )  Madman's

 ( 511 )  30    Bors [fűszer]; bazsalikom, szárított; borsszemek; chilipor; csípős őrölt bors [fűszer]; darált fokhagyma

[fűszer]; élelmiszerek ízesítésére használt kakaókivonatok; étkezési fűszerek; fahéj [fűszer]; fahéjrudak; főzéshez

használható füvek/fűszerek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszerkészítmények; fűszerkeverékek; fűszerkivonatok;

fűszermixek; őrölt bors [fűszer]; őrölt fahéj [fűszer]; őrölt koriander; őrölt szecsuáni bors; őrölt szegfűszeg

[fűszer]; sáfrány [ételízesítő]; vanília; vanília [ízesítőszer]; zsálya [fűszer]; kakaó; kakaópor; kávé; kávé őrölt

formában; kávé, pörköletlen; kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávékapszulák;

 kávékeverékek; kávés tasakok.

 31    Kutyák; állateledelek [kekszfélék]; kölyökkutya kekszek; kölyökkutya eledelek; kutya jutalomfalatok;

 kutyaeledel; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek [kekszfélék]; kutyaitalok.

 ( 111 )  237.021

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02003

 ( 220 )  2021.05.19.

 ( 732 )  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Isó Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus útdíj központi rendszer; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó úthasználati jogosultságot

biztosító értékesítési berendezés és szoftver; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó járműazonosító és

érzékelő eszközök; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó rádiós, infravörös és telekommunikációs

berendezések; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó műholdas navigációs készülékek, fedélzeti egységek;

elektronikus úthasználati díj számításához szükséges elektronikus, hordozható fedélzeti eszköz, fedélzeti

 egységek; elektronikus címke (matrica).

 35    Kereskedelmi adminisztráció; magyarországi díjköteles útszakaszokra vonatkozó úthasználati jogosultság

értékesítése viszonteladók közreműködésével vagy anélkül, ehhez kapcsolódó reklámozás, irodai munkák,

számítógépes nyilvántartások kezelése; úthasználati díj megállapítása, számlázása és az ehhez kapcsolódó

 számlakivonatok összeállítása; kereskedelmi ügyletek.

  36    Hitelkártya-szolgáltatások; terhelőkártya-szolgáltatások; elektronikus úthasználati díj beszedése.

  37    Elektronikus útdíj rendszer berendezéseinek felszerelése és javítása, karbantartása, zavarmentesítése.

 38    Elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó elektronikus tartalom továbbítása; információszolgáltatás
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elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos ügyekben; nemzeti és határokon átnyúló elektronikus útdíj szolgáltatás;

 hordozható jeladó fedélzeti berendezések, fedélzeti egységek bérbeadása.

 39    Elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos elektronikus úton rögzített adatok vagy dokumentumok fizikai

tárolása; járműforgalom-ellenőrzési és járműkövetési tevékenység, információnyújtás járműforgalommal

 kapcsolatban; elektronikus útdíj rendszerrel kapcsolatos raktározási, szállítmányozási, logisztikai szolgáltatások.

 42    Elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó elektronikus berendezések tervezése, fejlesztése, installálása és

működtetése; elektronikus útdíj rendszerhez kapcsolódó információ-technológia [IT] tanácsadó szolgáltatások;

elektronikus útdíj rendszer működtetéséhez és felhasználásához szükséges számítógépes programok adatainak

átalakítása, az ilyen számítógépes programok installációja, kölcsönzése, sokszorosítása, helyreállítása, elemzése,

távfelügyelete [monitoring], tervezése, kidolgozása, korszerűsítése, fenntartása; elektronikus útdíj rendszerből

 származó adatok elemzése feldolgozása; tanácsadás útdíj tervezés és kalkuláció tekintetében.

 ( 111 )  237.022

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02879

 ( 220 )  2021.07.27.

 ( 732 )  Mátrai Balázs, Veresegyház (HU)

 ( 541 )  NANSI

 ( 511 )  14    Arany; achát [megmunkálatlan]; achát; arany és ötvözetei; arany, fel nem dolgozott vagy félig megmunkált;

arany, nyers vagy vert; arany utánzat; aranyötvözetből készült öntvények; aranyötvözetek; aranyrudak; aranyszál

[ékszerekhez]; aranyszál [ékszerészipar]; aranyszálas ékszerek; cabochon csiszolású drágakövek ékszerek

készítéséhez; cirkónia kövek; csiszolt gyémántok; drágakő utánzatok; drágakőből készült félkész termékek

ékszerek gyártásához; drágakövek és féldrágakövek; drótok nemesfémből [ékszerek]; ékszerek; ékszerek

gyártásához használt félkész nemesfém termékek; ezüst; ezüst és ötvözetei; ezüst, megmunkálatlan vagy vert;

ezüst öntvények; ezüst ötvözet rudak; ezüst rudak; ezüst szálak [ékszerek]; ezüstcérna; féldrágakövek;

féldrágakövek és drágakövek; félig feldolgozott nemesfémek; fémhuzalok [nemesfém]; gagát; gagát-utánzat;

gyémánt [nyers]; gyémántok; gyöngyök; gyöngyök borostyánkőből; gyöngyszemek ékszerkészítéshez;

gyöngyutánzatok; igazgyöngy; irídium; irídium és ötvözetei; jáde; kalcedon; markazit; megmunkálatlan ezüst;

megmunkálatlan ezüstötvözetek; megmunkált vagy félig megmunkált nemesfémek; mesterséges drágakövek;

mesterséges gyöngyök; műkövek [drágakövek és féldrágakövek]; nemesfém huzalok; nemesfém ötvözetek;

nemesfém rudak; nemesfém szálak; nemesfémek; nemesfémek ötvözetei [nem fogorvosi célokra]; nyers

drágakövek; nyers vagy félig megmunkált nemesfémek; nyers vagy félig megmunkált drágakövek és utánzataik;

nyers vagy félig megmunkált gagát; olivin [drágakő]; olivin [peridot]; opál; ozmium; ozmium és ötvözetei;

palládium; palládium és ötvözetei; peridot; peridot (drágakő minőségű ásvány); platina; platina és ötvözetei;

platina [fém]; platina öntvények; platina ötvözet rudak; platina ötvözetek; részben csiszolt drágakövek és

utánzataik; ródium; ródium és ötvözetei; rubin; ruténium; ruténium és ötvözetei; smaragd; spinellek

[drágakövek]; strasszok ékszerkészítéshez; szálak, drótok nemesfémből [ékszerek]; szálak nemesfémből

[ékszerek]; szardonix [megmunkálatlan]; szintetikus drágakövek; tanzanit [drágakő]; tenyésztett gyöngyök;

természetes ékkövek; természetes gyöngyök; topáz; zafír; achát ékszer; alkatrészek és szerelvények ékszerekhez;

amulettek; amulettek [ékszerek]; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; apró dísztárgyak bronzból; arannyal

futtatott nyakláncok; arany ékszerek; arany fülbevalók; arany karkötők; arany mandzsettagombok; arany

nyakláncok; arany utánzatból készült mandzsettagombok; aranyból készült ékszerek; aranyérmek; aranygyűrűk;

aranylánc szögletes szemekből; aranyláncok; aranyozott brossok [ékszerek]; aranyozott fülbevalók; aranyozott

gyűrűk; aranyozott karkötők; aranyozott láncok; aranytartalmú ékszerek; arcékszerek; azonosító karkötők

[ékszerek]; barátság gyűrűk; barátság-karkötők; bedugós fülbevalók; bib nyaklánc; bizsu testékszerek;

bokaláncok; borostyán függők, azaz ékszerek; bronz ékszerek; brossok [ékszerek]; brossok, kitűzők [ékszerek];

cabochonok; cipődíszek [ékszerek]; cipődíszek nemesfémből; csepp alakú fülbevalók; csíptetős fülbevalók,

fülklipszek; csuklópántok [jótékonysági]; diadém; diadémok, fejékek; díszek [ékszerek]; díszes huzatok
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mandzsettagombokhoz; díszköveket tartalmazó ékszerek; dísztárgyak [bizsuk vagy ékszerek] személyes

használatra; dísztűk; dísztűk [ékszerek]; dísztűk, melltűk; dísztűk nemesfémből; divatékszer; divatékszerek;

drágakövek; drágakövekből készült ékszerek; drágaköveket tartalmazó ékszerek; drágaköves ékszerek; egyedi

ékszerek; egyedi tervezésű ékszerek; ékkövek; ékszer biztonsági láncok; ékszer fityegők nemesfémből vagy

nemesfém bevonattal; ékszer függők; ékszer kapcsok; ékszer utánzatok; ékszerek, beleértve az ékszerutánzatokat

és a műanyag ékszereket; ékszerek borostyánkőből; ékszerek gyermekeknek; ékszerek gyöngyök formájában;

ékszerek háziállatoknak; ékszerek nem nemesfémből; ékszerek nemes anyagokból; ékszerek, nevezetesen

drágakőből készült cikkek; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek; ékszerek részét képező

kőfoglalatok; ékszerek személyes használatra; ékszerkellékek; ékszerláncok; ékszernek minősülő amulettek;

ékszernek minősülő sálklipszek; ékszernek minősülő tűk; ékszertűk kalapra; ékszerutánzat díszek;

ékszerutánzatok; elefántcsont ékszerek; emlékmedálok; évfordulós gyűrűk; ezüst csatok, klipszek [ékszerek];

ezüst ékszerek; ezüst fülbevalók; ezüst gyűrűk; ezüst karkötők; ezüst nyakláncok; ezüstözött mandzsettagombok;

ezüsttel futtatott fülbevalók; ezüsttel futtatott gyűrűk; ezüsttel futtatott karkötők; ezüsttel futtatott nyakláncok;

fagyöngy-karkötők; fejre való ékszerek; féldrágakövekből készült divatékszerek; félnemes bizsu cikkek; félnemes

fém ékszerek; félnemesfémekből készült láncszövet; fémkitűzők [nemesfém]; fonott ékszerláncok

bokaláncokhoz; fonott ékszerláncok karkötőkhöz; fonott ékszerláncok nyakláncokhoz; fonott lánc közönséges

fémből [ékszer]; fonott láncból készült ékszerek; függők; függők ékszerekhez; fülbevalók; füldíszek [ékszerek];

gumiból vagy szilikonból készült karkötők mintával vagy üzenettel; gyémántékszerek; gyémántot tartalmazó

ékszerek; gyöngy ékszerek; gyöngy karkötők; gyöngyök [ékszerek]; gyöngyöt tartalmazó ékszerek; gyűrűk;

gyűrűk [ékszerek]; gyűrűk mint ékszerek; hamis ékszerek; hímzett textilből készült karkötők [ékszer]; jáde

ékszerek; jegygyűrűk; jegygyűrűk, karikagyűrűk; jelvények nemesfémből; jelvények nemesfémből [ékszerek];

jótékonysági karkötők; kalapdíszek [ékszerek]; kalapdíszek nemesfémből; kámeák [ékszerek]; kapcsok átfúrt

fülbe való fülbevalók klipszekké való átalakításához; kapcsok ékszerkészítéshez; kapcsok nyakláncokhoz; karika

fülbevalók; karikagyűrűk; karkötők [ékszerek]; karkötők, karperecek; karkötőként viselhető hajlékony

drótszalagok; karkötőre fűzhető díszek; karperecek és karkötők; karperecek, karkötők [ékszerek]; keresztek

[ékszerek]; keresztek mint ékszerek; kifúrt fülbevalók; kitűzők [ékszerek]; kiváló minőségű ezüstékszerek

[sterling ezüst]; közönséges fémből készült talizmánok [ékszerek]; kristályból készült ékszerek; láncfonatok

nemesfémből [ékszerek]; láncok [ékszerek]; láncok nemesfémekből; mandzsettagombok; mandzsettagombok és

nyakkendőcsipeszek; medalion, medál; medalionok; medalionok [ékszerek]; medálok; medálok [ékszerek];

melltűk, brossok [ékszerek]; méretre szabott tartók ékszergyűrűkhöz, a gyűrű és a kövek ütődés, kopás és sérülés

elleni védelmére; mesterséges ékszerek; műanyag divatékszerek; műanyag karkötők ékszerek formájában;

műanyagból készült ékszerek; munkahelyi elismerést jelképező ékszerek; nagy érmék, medalionok; nem

nemesfémből készült ékszerek; nem nemesfémből készült gyűrűk; nem nemesfémből készült medalionok;

nemesfém bevonattal készült ékszerek; nemesfém bevonatú ékszerek; nemesfém ékszerek; nemesfém

ékszerláncok bokaláncokhoz; nemesfém ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz;

nemesfém fülbevalók; nemesfém hajtókakitűzők; nemesfém jelvények; nemesfém mandzsettagombok

féldrágakövekkel; nemesfém mandzsettagombok; nemesfém mandzsettagombok drágakövekkel; nemesfém

nyakkendőláncok; nemesfém ötvözetekből készült ékszerek; nemesfém ötvözettel bevont ékszerek; nemesfémből

készült dísztűk; nemesfémből készült ékszerek; nemesfémből készült érmék; nemesfémből készült gyűrűk;

nemesfémből készült karkötők, karperecek; nemesfémből készült láncok [ékszerek]; nemesfémből készült

mandzsettagombok féldrágakövekkel; nemesfémből készült medalionok; nemesfémekből készült divatékszerek;

nemesfémekből készült ékszerek; nemesfémekből készült fonott láncok; nemesfémekkel befuttatott ékszer;

nemesfémekkel bevont mandzsettagombok; nemesfémmel bevont apró dísztárgyak; nemesfémmel bevont érmek;

nemesfémmel bevont gyűrűk; nemesfémmel bevont kristályból készült ékszerek; női ékszerek;

nyakkendőcsíptetők; nyakkendőtűk; nyakkendőtűk [csíptetősek]; nyakkendőtűk nemesfémből; nyakláncok;

nyakláncok [ékszer]; nyakláncok [ékszerek]; nyakláncok nemesfémből; nyakláncra fűzhető díszek; ón ékszerek;

órával kombinált karperecek, karkötők; pecsétgyűrűk; platina ékszerek; platina gyűrűk; porcelán

mandzsettagombok; ruhadíszek ékszerek formájában; strassz [drágakő utánzat]; strassz ékszer; személyes
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dísztárgyak nemesfémből; szintetikus ámbra függők mint ékszerek; szintetikus kövek [ékszerek]; tenyésztett

gyöngyökből készült divatékszerek; testékszer-gyűrűk; testékszer szegecsek; testékszerek; tiara jellegű

menyasszonyi fejrevalók; tűk [ékszerek]; tűzzománc ékszer; tűzzománc kitűzők; üvegből készült ékszerek;

zománc ékszerek; zománcozott ékszerek; nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek;

órák és más időmérő eszközök; dobozok nemesfémből; drágakövekből készült műtárgyak; emlékdobozok

nemesfémből; emlékérmék, kommemoratív érmék; emlékjelvények; érmék; érmék, pénzérmék [nem

fizetőeszköz]; ezüst műtárgyak; ezüst ötvözetek; fém zsetonok tömegközlekedéshez; gyűjthető érmék; gyűjthető

pénzérme-sorozatok; irídium ötvözetek; meditációs gyöngyök; misbaha [imafüzérek]; műalkotások nemesfémből;

nemesfém műalkotások; nemesfém ötvözetekből készült trófeák, kupák; nemesfém ötvözetekkel bevont trófeák,

kupák; nemesfém trófeák; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont

szobrok és kisplasztikák; nemesfémből, drága- vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont

díszek; nemesfémből készült azonosító táblák; nemesfémből készült díszdobozok; nemesfémből készült

kulcstartók; nemesfémből készült műtárgyak, műalkotások; nemesfémből készült serlegek; nemesfémből készült

sírfeliratok; nemesfémből készült, szoborral ellátott emlékkupák; nemesfémmel bevont trófeák, kupák; ozmium

ötvözetek; palládium ötvözetek; rézérmék, zsetonok; ródium ötvözetek; rózsafüzérek, olvasók; ruténium

ötvözetek; színarany érmék; színaranyból készült érmék; turmalin drágakövek; zománcozott aranyból készült

műtárgyak; zománcozott ezüstből készült műtárgyak; zsetonként használt kerámia korongok; bemutató dobozok

időmérő eszközökhöz; bőrből készült ékszertartó dobozok; díszdobozok időmérő eszközökhöz; díszdobozok

karórákhoz; drágakő-bemutató dobozok; ékszerbemutató dobozok; ékszerdoboz; ékszerdobozok; ékszerdobozok

nem fémből; ékszerdobozok, nem nemesfémből; ékszerdobozok nemesfémből; ékszeres dobozok [ládikák vagy

dobozok]; ékszeres dobozok, nem nemesfémből; ékszeres dobozok nemesfémből; ékszeres zacskók, ékszerekkel

együtt; ékszertartó tekercsek utazáshoz; ékszertartók; ékszertartók [ládikák]; ékszertokok; ékszertokok tároláshoz;

fa ékszertartó dobozok; fém ékszerdobozok; házak órákhoz és karórákhoz; időmérő eszközök tartására kialakított

tokok; mandzsettagombtartó dobozok; méretre szabott óratartó tokok; méretre szabott tokok időmérő

eszközökhöz; nem nemesfémből készült kis ékszeresdobozok; nemesfém ékszerdobozok; nemesfém gyűrűtartók;

nemesfém óratokok; nemesfém tokok időmérő eszközökhöz; nemesfém tokok órákhoz; nemesfémből készült

ékszerdobozok; nemesfémből készült ékszeres doboz (szelence); nemesfémből készült ékszertartók (ládikák);

nemesfémből készült kis ékszeresdobozok; nyakkendőtű-dobozok; óraállványok; óratartó tasakok; óratokok;

óratokok mint órák részei; óratokok, óraházak; óratokok órákhoz és karórákhoz [óragyártás]; testre szabott

ékszertartó dobozok; tokok időmérő eszközökhöz; zenélő ékszerdobozok; fém kulcsláncok; fityegők, díszek

kulcskarikákhoz; fityegők, díszek kulcsláncokhoz; kulcs címke [apró dísztárgyak]; kulcs (tartó) láncok;

kulcsfityegők nem fémből; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel]; kulcskarikák és a hozzájuk tartozó díszek;

kulcskarikák (mütyürök vagy fityegők); kulcskarikák nemesfémből; kulcsláncok mint ékszerek [apró dísztárgyak

vagy óraláncok]; kulcstartó gyűrűk; kulcstartók bőrből; kulcstartók [és hozzájuk tartozó díszek]; kulcstartók

fémből; kulcstartók közönséges fémből; kulcstartók [kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel]; kulcstartók

műbőrből; kulcstartók nem fémből; kulcstartók nemesfémből; műbőr kulcstartó karikák; műbőr kulcstartó láncok;

nemesfém kulcskarikák [csecsebecsék és fityegők]; nemesfém kulcsláncok; nemesfém kulcstartók; nemesfémből

készült kulcsfityegők; nemesfémmel bevont kulcstartók [gyűrűk]; nemesfémmel bevont kulcstartók;

 visszahúzható kulcstartók.

 ( 111 )  237.024

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02876

 ( 220 )  2021.07.27.

 ( 732 )  Veszprém- Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; irodaszerek; művészeti kellékek.
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  41    Nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  237.025

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 03045

 ( 220 )  2021.08.18.

 ( 732 )  S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  RAID FAMILY

 ( 511 ) 5    Gyomirtó és kártevőirtó készítmények; rovarölő szerek; molyirtók; rovarirtó szerek; gombaölő szerek;

 rágcsálóirtó szerek.

  11    Rovarölő- vagy rovarriasztó szerek adagolására szolgáló készülék.

 ( 111 )  237.027

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 03055

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Koczka Zoltán, Szűcsi (HU)

 Koczkáné Zelnik Mária, Szűcsi (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  STÉGFAL

 ( 511 )  22    Ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók; horgász sátrak; kötelek sátrakhoz; járművekhez

csatlakoztatható sátrak; ponyvák sátrakhoz; sátrak; sátrak [ponyvatetők] járművekhez; sátrak tárolására szolgáló

textilzsákok; textil anyagból készült sátrak; ponyvák, ponyvatetők, napellenzők; árnyékoló ponyva;

előtetők[ponyvatetők]; ponyvák, napellenzők műanyagból; vászon ponyvák, védőtetők; kültéri textil árnyékolók,

 napellenzők.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: ponyvák, sátoranyagok, sátrak és nem rögzített takarók, horgász sátrak, kötelek sátrakhoz,

járművekhez csatlakoztatható sátrak, ponyvák sátrakhoz, sátrak, sátrak [ponyvatetők] járművekhez, sátrak

tárolására szolgáló textilzsákok, textil anyagból készült sátrak, ponyvák, ponyvatetők, napellenzők, árnyékoló

ponyva, előtetők [ponyvatetők], ponyvák, napellenzők műanyagból, vászonponyvák, védőtetők, kültéri textil

 árnyékolók, napellenzők.

 ( 111 )  237.028

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 03054

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  EUROMARK Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Műszempillák.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: műszempillák.

 41    Szépségápolási, kozmetikai oktatás; oktatás, tanítás; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és

 rendezése.
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 ( 111 )  237.029

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02873

 ( 220 )  2021.07.26.

 ( 732 )  MARY-KER Pasta Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Magyarországról származó malomipari termékek, lisztek, lisztből és egyéb gabonaőrleményekből-,

gabonakészítményekből készült termékek; tésztafélék, száraztészták; gluténmentes tésztaféleségek, különféle

 félkész tészták.

 ( 111 )  237.030

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02702

 ( 220 )  2021.07.08.

 ( 732 )  Opravdove hubnuti s.r.o., Praha 9-Libeň (CZ)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Orvosi célú étrend-kiegészítők; élelmiszer-kiegészítők és diétás készítmények; fehérjetartalmú

étrend-kiegészítők; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők; különleges táplálkozási igényű személyek

számára készült egészségügyi élelmiszer-kiegészítők; orvosi célú diétás italok; orvosi célú diétás élelmiszerek;

orvosi célú diétás anyagok; fogyókúrás gyógyhatású készítmények; ásványi anyagokat tartalmazó

táplálék-kiegészítők; orvosi célú fehérjetartalmú élelmiszerek; diétás és gyógyászati célú keményítő;

vitaminkészítmények; táplálék-kiegészítők; élelmiszerpótló porok; orvosi és gyógyászati célú táplálék

készítmények; gyógyászati célú ételkészítésre szolgáló keverékek; gyógyászati célú italok készítésére szolgáló

keverékek; diétás célú ételek készítésére szolgáló keverékek (gyógyászati célokra); diétás célú italok készítésére

 szolgáló keverékek (gyógyászati célokra).

 29    Magas fehérjetartalmú instant levesek készítésére szolgáló keverékek; levesek készítésére szolgáló

készítmények; készítmények zöldséglevesekhez; levesek; előfőzött levesek; instant levesek; levesporok;

omlettkészítésre szolgáló keverékek; szárított hús; húspótlóként használt szárított szója; magas szójatartalmú

 fehérjetartalmú chipsek.

 30    Étkezést helyettesítő tápláló italkeverékek; az illóolajoktól eltérő italízesítők; gabonapelyhek; magas

fehérjetartalmú gabonapelyhek; gabonaalapú szeletek; magas fehérjetartalmú szeletek; gabonaalapú snackek;

kekszek; magas fehérjetartalmú kekszek; csokoládé; palacsintakeverékek; kenhető krémek; szendvicskrémek;

süteménytészta keverékek (briós, tekercs); gluténmentes tésztakeverékek; keverékek magas fehérjetartalmú

zabkása készítéséhez; magas fehérjetartalmú pudingkeverékek; magas fehérjetartalmú mézeskalács készítésére

 szolgáló keverékek; tésztafélék; magas fehérjetartalmú tészták; öntetek; ketchupok.

 32    Italkoktélok készítésére szolgáló keverékek; magas fehérjetartalmú italkoktélok készítésére szolgáló

keverékek; italok előállítására szolgáló alkoholmentes készítmények; fehérjével dúsított sportitalok;

alkoholmentes gyümölcslevek; víz; alkoholmentes gyümölcsitalok; zöldségleveket tartalmazó alkoholmentes

 italok.

  33    Bor; almabor.

 44    Dietétikai szolgáltatások; diétával kapcsolatos tanácsadás; diétás tervek készítése; diétás és táplálkozási

 tanácsadás területén nyújtott szolgáltatások.
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 ( 111 )  237.031

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02512

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Rákóczi István László, Monor (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Női ruha, sapka, kalap.

 ( 111 )  237.032

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02356

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Ungor Erik, Izsák (HU)

 Ungor Pál, Izsák (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Alkoholos italok a sörök kivételével.

 ( 111 )  237.033

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02168

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mária, Budaörs

  ( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 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.

 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-,
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 porcelán- és fajanszáruk.

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

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

 zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  237.034

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02872

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  Ba-GaMaxx Kft., Szolnok (HU)

 ( 541 )  Bogi

 ( 511 )   35    Tisztítószerek kis- és nagykereskedelmi szolgáltatásai.

 ( 111 )  237.035

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02167

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mária, Budaörs

  ( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 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.

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

 porcelán- és fajanszáruk.

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

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

 zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  237.036

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02166

 ( 220 )  2021.05.31.

 ( 732 )  TESCO-GLOBAL Áruházak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Németh Mária, Budaörs

  ( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 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.

 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.

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

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

 zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más
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gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  237.037

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 01127

 ( 220 )  2021.03.16.

 ( 732 )  Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Lakossági oktatási és szemléletformálási applikációval kapcsolatos számítógépes szoftver.

 42    Lakossági oktatási és szemléletformálási applikációval kapcsolatos tervezői és kutatói tevékenység;

 számítástechnikai szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.038

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02476

 ( 220 )  2019.09.20.

 ( 732 )  Smith & Wesson Inc., Springfield Massachusetts (US)

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

 ( 541 )  EZ

 ( 511 )   13    Lőfegyverek.

 ( 111 )  237.039

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02132

 ( 220 )  2018.03.21.

 ( 732 )  Acutia, Inc., Nicholasville Kentucky (US)

 ( 300 )  87761794 2018.01.19. US

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ACUTIA

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők és táplálékkiegészítők emberek számára; diétás ételkiegészítők; diétás étrendkiegészítők; a

fent említett áruk egyike sem közvetlen bőrterápiás hatások biztosítására vagy közvetlenül a bőrrel kapcsolatos

 betegségek kezelésének támogatására.

 ( 111 )  237.040
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 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02744

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Nagy István, Fonyód (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek; céges ruházatok.

  39    Szállítóeszközök bérbeadása; veterán autók biztosítása, bérbeadása.

 41    Oktatási, szórakoztatási és sport szolgáltatások; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása;

 fényképezés; filmforgatás kiegészítő szolgáltatásai tehergépjárművekkel; veterán autók kiállítása.

 ( 111 )  237.041

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02393

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Róthweil Anna, Porva (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.042

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02565

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  Éless Tímea, Tállya (HU)

 dr. Éless Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  föld

 ( 511 )   33    Borok; habzóborok.

 ( 111 )  237.043

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02922

 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  Dream Lab Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  körvonal

 ( 511 )  28    Társasjátékok; kérdéskészletek társasjátékokhoz; asztali társasjátékok és szerencsejáték-eszközök; asztali

 társasjátékok.

 ( 111 )  237.044

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02738
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 ( 220 )  2021.07.13.

 ( 732 )  Sun Koi-Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mályi (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 ( 111 )  237.045

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02918

 ( 220 )  2021.07.30.

 ( 732 )  P&C Technologie Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PIERRE CARDIN

 ( 511 ) 7    Elektromos juicer-ek; elektromos háztartási gépek porszívózáshoz; elektromos kézi porszívók eldobható

zsákkal; elektromos kézi porszívók; elektromos porszívók; elektromos porszívók ágyneműhöz; elektromos

porszívók és alkatrészeik; elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos porszívók ipari használatra;

felületek tisztítására szolgáló porszívók; házi porszívók; háztartási elektromos porszívók; háztartási porszívók;

ipari padlótisztító gépek [porszívók]; ipari porszívógépek tisztításhoz; ipari tisztítógépek [porszívók];

kereskedelmi és ipari porszívók; nedves és száraz porszívók; központi porszívó készülékek; nedves porszívók;

nyeles porszívók; porszívók; porszívók ipari célokra; robotizált padlótisztító [porszívó] gépek; robotizált

porszívók; szívó tisztítógépek [porszívók]; újratölthető akkumulátorokkal működtetett porszívók; zsinór nélküli

 porszívók.

 8    Elektromos vasalók; vasaló; vasalók; nem elektromos vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok].

9    Rádióközvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló

készülékek; digitális mobiltelefonok; digitális telefonok; hangrögzítős telefonok; headsetek telefonokhoz;

headsetek okostelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; hordható

okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; hordozható telefonok; telefonok;

vezeték nélküli telefonkészülékek; vezeték nélküli telefonok; vezetékes telefonkészülékek; adattároló eszközök;

adattároló eszközök és hordozóeszközök; erősítők; rádió adó-vevő készülékek; rádiós jeladó gépek és

berendezések; elektronikus közvetítő készülékek; adókészülék televíziós közvetítéshez; adókészülék

rádióközvetítéshez; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; kihangosítók; mobiltelefon tartók;

mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefon tokok; mobiltelefon pántok; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből;

mobiltelefon tokok szövetből vagy textil anyagokból; mobiltelefonok; mobiltelefonokhoz kialakított tartók;

mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokkal használt vezeték nélküli headsetek; okostelefonhoz

használt szelfi botok; okostelefonok; rádiótelefonok; rádiótelefon készülékek; rápattintós mobiltelefon tokok;

szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; telefon adapterek; telefon dugók, csatlakozók; tokok

okostelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; tokok mobiltelefonokhoz; adathordozók; elektronikus adathordozók;

USB pendrive-ok; USB flash meghajtók [üres]; USB adapterek; elektrosztatikus másológépek, fénymásolók;

beviteli szkennerek; digitális grafikai szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; képszkennelő

berendezések; kézi működtetésű háromdimenziós szkennerek; kézi szkennerek; szkennerek [adatfeldolgozó

eszközök]; digitális színes nyomtatók; digitalizáló nyomtatók; dokumentum-nyomtatók számítógépekhez;

fényképnyomtatók; lézeres szárazlevilágító és -nyomtató berendezések; lézernyomtatók; lézernyomtató-vezérlők;

lézernyomtatók száraz fóliákhoz; lézerprinterek; lézersugaras nyomtatók; színes lézernyomtatók; színes

lézernyomtatók dokumentumokhoz; színes nyomtatók; színes tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató;
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tintasugaras nyomtatók; tintasugaras színes nyomtatók; zsebszámológépek; elektronikus zsebszámológépek;

adatkezelésre használt számítógépek; átalakítható laptopok; bőrtokok táblagépekhez; digitális tabletek,

táblagépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek; hordozható számítógépek, laptopok; hordtokok mobil

számítógépekhez; kéziszámítógépek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; laptop tokok;

laptop-tokok; netbookok [számítógépek]; noteszgépek, notebookok; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógépek; számítógépek kommunikációhoz; személyi számítógépek; táblagép tokok; táblagépek;

táblaszámítógépek; tokok notebook számítógépekhez; tokok netbook számítógépekhez; tokok táblagépekhez;

egérpadok; egéralátétek; elektronikus tollak; érintőceruzák; hang- és képfelvevő készülékek; autórádiók;

autómagnók; autóhangszórók; fejhallgatók; fejhallgatók hangátviteli eszközökhöz; fejhallgatók

okostelefonokhoz; fülhallgatók; fülhallgatók fogyasztói videojáték-készülékekhez; fülhallgatók kézben tartható

elektronikus játékeszközökhöz; fülhallgatók mobil telekommunikációs eszközökkel való használatra; fülhallgatók

mobiltelefonokhoz; fülhallgatók okostelefonokhoz; hangerősítők; hangszórók; hangszórók [audio berendezések];

hangszórók, hangfalak; hi-fi berendezések; hordozható rádiók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok;

hordozható zenelejátszók; rádiók; rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiók járművekhez; vezeték nélküli

fejhallgatók; vezeték nélküli hangszórók; vezeték nélküli headsetek; digitális televíziók; digitális videó rögzítők;

digitális videokamerák; HD (nagyfelbontású) televíziók; nagyképernyős LCD kijelzők; plazma televíziók;

televíziók; TV-készülékek; UHD (ultra nagyfelbontású) televíziók; védőtokok e-könyv-olvasókhoz; digitális

 kompakt fényképezőgépek; fényképezőgépek, kamerák; webkamerák.

 ( 111 )  237.046

 ( 151 )  2022.01.27.

 ( 210 )  M 21 02737

 ( 220 )  2021.07.13.

 ( 732 )  Sun Koi-Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Mályi (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 berendezések.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

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

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

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

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  237.047

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 02477

 ( 220 )  2020.09.11.

 ( 732 )  Huntsman Petrochemical LLC, The Woodlands (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ULTRAPURE

 ( 511 ) 1    Szerves karbonátok, nevezetesen etilén-karbonát és propilén-karbonát, oldószerként való felhasználásra az

 ipari felhasználás széles körében.
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 ( 111 )  237.048

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 21 03094

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LIPROLOG

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  237.049

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 20 02416

 ( 220 )  2020.08.14.

 ( 732 )  Zone Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TOK-SHOP

 ( 511 ) 9    Antennák; akkumulátorok; töltők; rádiótelefonok; képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák

formájában; mobiltelefon tokok; táblagép tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez (PDA-khoz); tokok

okostelefonokhoz; mobiltelefonokhoz kialakított tartók; digitális fényképezőgépek; fényképezőgép tokok; GPS

navigációs eszközök; DVD-lejátszók; fejhallgatók; headsetek telefonokhoz; vezeték nélküli headsetek;

fényképezőgépek, kamerák; hordozható zenelejátszók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok; laptop tokok;

okoskarórák; rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők; digitális fényképezőgép alkatrészek és

kiegészítők; számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők számítástechnikai eszközökhöz; mobil

számítástechnikai eszközök; alkatrészek és kiegészítők mobil számítástechnikai eszközökhöz; alkatrészek és

kiegészítők GPS (navigációs) eszközökhöz; audiovizuális eszközök, alkatrészek és kiegészítők; digitális

 képkeretek; alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez; alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz.

 35    Reklámozás, promóciós szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások okosórákkal kapcsolatban;

mobiltelefonokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; akkumulátorokhoz kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; navigációs eszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

audiovizuális berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kereskedelmi adminisztráció; irodai

munkák; kiskereskedelem az alábbi fogyasztási és egyéb cikkekkel kapcsolatban: antennák, töltők, rádiótelefonok

(mobiltelefonok), rádiótelefon (mobiltelefon) alkatrészek és kiegészítők, képernyővédők mobiltelefonokhoz

készült fóliák formájában, mobiltelefon tokok, táblagép tokok, tokok digitális személyi asszisztensekhez, tokok

okostelefonokhoz, mobiltelefonokhoz kialakított tartók, digitális fényképezőgépek, fényképezőgép tokok,

digitális fényképezőgép alkatrészek és kiegészítők, számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők

számítástechnikai eszközökhöz, mobil számítástechnikai eszközök, alkatrészek és kiegészítők mobil

számítástechnikai eszközökhöz, digitális képkeretek, fejhallgatók, headsetek telefonokhoz, vezeték nélküli

headsetek, fényképezőgépek, kamerák, alkatrészek és kiegészítők fényképezőgépekhez, hordozható

zenelejátszók, hordozható zenelejátszókhoz való tokok, alkatrészek és kiegészítők zenelejátszókhoz,

laptop-tokok, elektronikus távirányítású játék járművek, elektronikus távirányítású játékok, távirányítós játékok,

 alkatrészek és kiegészítők távirányítású játék járművekhez, alkatrészek és kiegészítők elektronikus játékokhoz.

 ( 111 )  237.051

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 01440

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  HANKOOK & COMPANY CO., LTD., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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  ( 546 )

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi / nagykereskedelmi szolgáltatások a következő áruk vonatkozásában: szárazföldi, légi vagy

vízi közlekedéshez használt készülékek, gumiabroncsok, belső gumiabroncs tömők, gumiabroncsok és belső

csövek javító anyagai, övek, keréktárcsák, kerekek, lengéscsillapítók, fékek, gumiabroncs-futófelületek,

vezetősínek, alkatrészek és tartozékok a fent említett árukhoz; értékesítési promóció mások számára az eladás és a

vásárlás területén a következő áruk vonatkozásában: szárazföldi, légi vagy vízi közlekedéshez használt

készülékek, gumiabroncsok, belső gumiabroncs tömők, gumiabroncsok és belső csövek javító anyagai, övek,

keréktárcsák, kerekek, lengéscsillapítók, fékek, gumiabroncs-futófelületek, vezetősínek, alkatrészek és tartozékok

a fent említett árukhoz; import és export ügynökség; értékesítési promóció (mások számára); marketing

tanulmányok; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; áruk

bemutatása; üzleti kutatás; termékminták, áruminták terjesztése; szakmai üzleti tanácsadás; kereskedelmi vagy

reklám kiállítások szervezése; vevői információk gyűjtése, kezelése és elemzése; piaci felmérések, elemzések és

 kutatások.

 ( 111 )  237.052

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02591

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Triad Contracting Co. Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építés; építés, építkezés és bontás; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építési menedzsment; építési

munka felügyelete; építkezések felügyelete [irányítás]; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési

tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk biztosítása; építési területek előkészítése; építkezés;

építkezés, magasépítés; építkezési szaktanácsadás; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

építőipari szolgáltatások; épületállványzatok, munka- és építőplatformok felállítása; épületek és más szerkezetek

építése; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek kivitelezése;

épületek, építmények, szerkezetek lebontása; helyszínek előkészítése [építés]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások

[építés]; közművek építése; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezetékszerelés, gáz és víz

bevezetése; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; vakolás [vakolási munkák]; burkolás és csempézés; festés és

lakkozás; üvegezés, üvegek, ablakok, rolók beszerelése, karbantartása és javítása; üveg és üvegelemek

 felszerelése; tetőfedő munkák; ácsmunkák.

 42    Lakóparkok tervezése és kialakítása; műszaki tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervezés; építészeti

tervezési szolgáltatások; építőmérnöki tervezési szolgáltatások; építészeti szolgáltatások; tanácsadás az építészet

és építészeti tervezés területén; konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építési tervekkel,

 projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési szolgáltatások; műszaki felügyelet és ellenőrzés.

 ( 111 )  237.053

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 01889

 ( 220 )  2021.05.11.

 ( 732 )  Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; üzleti bemutatók, rendezvények
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lebonyolítása; szakvásárok rendezése; szakmai bemutatók rendezése; rendezvények, kiállítások, vásárok és

bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; kereskedelmi információkutatási

tanulmányok; piacanalízis; piaci beszámolók, jelentések készítése; piaci beszámolók és tanulmányok; statisztikai

 elemzés és jelentéskészítés.

 41    Coaching [tréning]; coaching gazdasági és menedzselési témákban; értékesítési tréninggel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; oktatási célú szemináriumok szervezése;

 ügyvezetői képzés.

 45    Mediációs szolgáltatások; alternatív vitarendezési szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; előírásoknak való

megfelelés ellenőrzése; engedélyek jogi ügyintézése; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban;

joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi konzultációs

 szolgáltatások; jogi kutatás; jogi szakvélemények készítése; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  237.055

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02579

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  ESZTÉTIKA-4 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai termékek, testápolási cikkek, testápolási és szépségápolási cikkek, nem gyógyhatású

kozmetikumok és pipere készítmények, bőrápoló kozmetikumok, kozmetikai szérumok, arckrémek kozmetikai

 használatra, kozmetikai, szépségápolási készítmények.

 ( 111 )  237.056

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02587

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Assist-Trend Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning];

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  237.057

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02578

 ( 220 )  2021.06.28.

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

 ( 541 )  mushroomcups

 ( 511 )  5    Étrendkiegészítő emberek számára.

 ( 111 )  237.058
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 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02580

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  Bodor Attila Márk, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Sport- és szabadidős tevékenységek, szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése, létesítmények

biztosítása kültéri szabadidős tevékenységekhez, szabadidős tevékenységekhez használt helyszínek rendelkezésre

 bocsátása, szabadulószobák.

 ( 111 )  237.059

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 20 03884

 ( 220 )  2020.12.17.

 ( 732 )  Nagy Miklós Csaba, Gárdony (HU)

  ( 546 )

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

 ( 111 )  237.060

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 01528

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt, jégkrém, sorbetek, jégkásák, édességek fagyasztott formában.

 35    Megrendelés-teljesítési szolgáltatások, nevezetesen a leadott megrendelések adminisztrációs feldolgozása és

szervezése, elektronikus rendelés feldolgozó szolgáltatások, termékinformációk biztosítása a fogyasztói igények

kielégítéséhez szükséges általános fogyasztási cikkek kiválasztásának segítése céljából, reklámozási és promóciós

szolgáltatások mások számára, hitelkártya, betéti kártya, ajándékkártya, előre fizetett kártya, halasztott fizetési

kártya és egyéb üzleti célú fizetési műveletek kezelése és nyomon követése, elektronikus fizetési és fizetési

műveletekről szóló nyugták kiállítása és biztosítása, megrendeléseknek elektronikus feldolgozása mások számára;

ételekkel és italokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; ételekkel és italokkal kapcsolatos

személyzet nélküli kiskereskedelmi szolgáltatások; web-alapú rendszer és online portálok biztosítása a

 vállalkozások és a fogyasztók közötti kereskedelem területén.

  43    Szolgáltatások ételek és italok biztosításához.

 ( 111 )  237.061

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 01711

 ( 220 )  2021.04.27.

 ( 732 )  SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Samsung Solve for Tomorrow

 ( 511 )  35    A társadalmi hozzájárulási programok szolgáltatásainak szponzorálása és támogatása, amely támogatja a

STEM (science, technology, engineering, and mathematics - tudomány, technológia, mérnöki tudományok és

matematika) alapú társadalmi problémamegoldás oktatását; vállalati filantrópiával kapcsolatos üzleti tervezés;
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versenyesemények szervezése és lebonyolítása a STEM (science, technology, engineering, and mathematics -

tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) területén; kiállítások és rendezvények szervezése

kereskedelmi vagy reklámcélokból: termékek és szolgáltatások népszerűsítése olyan társadalmi hozzájárulási

programok szponzorálásával, amelyek a STEM (science, technology, engineering, and mathematics - tudomány,

technológia, mérnöki tudományok és matematika) alapú társadalmi problémamegoldás oktatását támogatják;

marketing promóciós rendezvények szervezése és lebonyolítása mások számára; online weboldalak promóciója,

reklámozása és marketingje; promóciós kampányok kidolgozása; szponzoráció keresés; vállalatirányítási és

tanácsadási szolgáltatások a STEM (science, technology, engineering, and mathematics - tudomány, technológia,

mérnöki tudományok és matematika) üzletág területén; nyomtatványok közzététele reklám- vagy promóciós

céllal; a fent említett szolgáltatások nyújtása vállalati jótékonysági szolgáltatásként és vállalati társadalmi

 felelősségvállalási (CSR) programként.

 36    Filantróp és jótékonysági pénzbeli szolgáltatások; szociális és jótékonysági szervezetek pénzügyi

szponzorálása; jótékonysági alapítványi szolgáltatások, nevezetesen pénzügyi támogatás nyújtása mások

programjaihoz és szolgáltatásaihoz; oktatási ösztöndíjak nyújtása; pénzbeli támogatások nyújtása jótékonysági

szervezeteknek; pénzügyi támogatásokkal kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; kutatási támogatások nyújtása;

jótékonysági adománygyűjtés; pénzbeli jótékonysági adományok elfogadása; a fent említett szolgáltatások

nyújtása vállalati jótékonysági szolgáltatásként és vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR - corporate social

 responsibility) programként.

 41    STEM (science, technology, engineering, and mathematics - tudományos, technológiai, mérnöki

tudományok és matematikai) problémamegoldó verseny szervezése diákok és tanárok számára; oktatási

szolgáltatások, nevezetesen tanfolyamok, workshopok, konferenciák és szemináriumok tartása a STEM (science,

technology, engineering, and mathematics - tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika)

területén; szemináriumok, workshopok, kurzusok és képzések biztosítása a STEM (science, technology,

engineering, and mathematics - tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) területén;

elektronikus kiadványok megjelentetése; nem letölthető elektronikus kiadványok nyújtása; versenyek szervezése

[oktatás]; videogyártás az oktatás területén; hang- és videofelvételek, álló- és mozgóképek készítése és

bemutatása; információk nyújtása az oktatás területén; a fent említett szolgáltatások nyújtása vállalati

jótékonysági szolgáltatásként és vállalati társadalmi felelősségvállalási (CSR - corporate social responsibility)

 programként.

 ( 111 )  237.062

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02583

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  Francsics Dániel, Budapest (HU)

 Farkas Dominik, Budapest (HU)

 ( 740 )  NAGY-KOZÁK és PÁTZAY Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); bár szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; kantinok,

 büfék, étkezdék; éttermi szolgáltatás; gyorséttermek, snackbárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása.

 ( 111 )  237.063

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02594
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 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Móraagro Kft., Komlóska (HU)

 ( 541 )  Redentin 75 RB NEW

 ( 511 )  5    Rágcsálóirtók.

 ( 111 )  237.064

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02592

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.065

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02767

 ( 220 )  2017.12.06.

 ( 732 )  Bezos Family Foundation, Seattle Washington (US)

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

 ( 541 )  VROOM

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver, nevezetesen olyan mobilalkalmazás, amely tájékoztatást, tanulási és oktatási

 tevékenységeket és játékokat biztosít a korai gyermekfejlesztés és a korai gyermekkori oktatás terén.

 ( 111 )  237.066

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02781

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Dr. Berki Zsuzsanna, Miskolc (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kézműves szappanok; szappan.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: kézműves szappanok; szappan.

 ( 111 )  237.067

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02969
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 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  Makkai Cintia, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 42    Sport és fitnesz szolgáltatások; mozgásterápia; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; fasciakoncepció

 alkalmazása.

  44    Masszázs; masszázzsal kapcsolatos szolgáltatás; sportprevenció.

 ( 111 )  237.068

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02970

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  MEDIPREDICT Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Kardos, Pető és Törőcsik Társas Ügyvédi Iroda, Szeged

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése.

  41    Egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

  42    Elektronikus adattárolás.

  44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; orvosi ellátás.

 ( 111 )  237.070

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 20 03745

 ( 220 )  2020.12.08.

 ( 732 )  Nature Force Kft., Budapest III. (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.071

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02434

 ( 220 )  2021.06.20.

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M296



 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.072

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02435

 ( 220 )  2021.06.20.

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.073

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02436

 ( 220 )  2021.06.20.

 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.075

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02782

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Nutra Product Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Másnap Forte

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

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vegyes vitaminkészítmények; vitaminkészítmények;

vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; humán étrend-kiegészítők; főleg vitaminokból készült

egészségügyi táplálékkiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; étrend-kiegészítők gyógyászati

 célokra.

 ( 111 )  237.076

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02784

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Karabacak Celalettin, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Baumgartner Péter egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  TROYA

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

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

 csiszolószerek.

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

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

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

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 nem textilből.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.077

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02785

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Dáloki Ádám Attila, Budapest (HU)

 Varga Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Jogkövető, jogtiszta és transzparens üzleti magatartással kapcsolatos üzletviteli tanácsadás, menedzsment

 tanácsadás, adótanácsadás (könyvelés) és marketing tanácsadás.

 36    Jogkövető, jogtiszta és transzparens üzleti magatartással kapcsolatos tőkebefektetési tanácsadás,

ingatlanberuházási tanácsadás, biztosítási tanácsadás, beruházási tanácsadás, adótanácsadás (nem könyvelés) és

 pénzügyi tanácsadás.

 42    Jogkövető, jogtiszta és transzparens üzleti magatartással kapcsolatos tervezési tanácsadás és

 termékfejlesztési tanácsadás.

  45    Jogkövető, jogtiszta és transzparens üzleti magatartással kapcsolatos jogi tanácsadás.

 ( 111 )  237.078

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02787

 ( 220 )  2021.07.16.

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

 ( 740 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magurlit Plus

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;
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étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; vegyes vitaminkészítmények; vitaminkészítmények;

vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; humán étrendkiegészítők; főleg vitaminokból készült

egészségügyi táplálékkiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; étrendkiegészítők gyógyászati

 célokra.

 ( 111 )  237.079

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02788

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Vajas Balázs Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális marketing;

digitális reklámszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók;

elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez kapcsolódó reklámszolgáltatások; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások;

eseménymarketing; árubemutatók szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra;

bemutatók szervezése üzleti célokra; reklámcélú bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú bemutatók

szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; marketinggel kapcsolatos konzultációs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  237.080

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02789

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Vajas Balázs Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czenczi Anikó, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; árubemutatók rendezése üzleti célokra;

árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; bemutatók

szervezése eladási célokra; reklámcélú bemutatók szervezése; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása;

termékek és szolgáltatások bemutatása; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése

és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú

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

 kereskedelmi- és reklámcélokra; üzleti vásárok szervezése és lebonyolítása.
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 ( 111 )  237.081

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02791

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mutasd meg az EMBERT az önéletrajz mögött!

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.082

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02793

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vége a bizonytalanságnak!

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.083

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02794

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Pálffy Balázs, Bicske (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nálunk a karizmáddal (is) fizetsz!

 ( 511 )  9    Munka- és munkaerő közvetítő szoftverek.

  35    Álláshirdetés; munka- és munkaerő közvetítés; munkaerő-közvetítés; munkaerő közvetítő szolgáltatások.

 ( 111 )  237.084

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02795

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  Ainmar Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szalai Ügyvédi Iroda, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; élő

előadások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; levelező tanfolyamok; oktatási információs

 szolgáltatások.

 44    Csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások;

fizioterápia, fizikoterápia; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; terápiás szolgáltatások; kiropraktika;

 fájdalomcsillapító kezelés; egészségmegőrzés; manuálterápia.

 ( 111 )  237.085

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02958

 ( 220 )  2021.08.05.
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 ( 732 )  Tóth Mihály Alex, Budapest (HU)

 ( 541 )  GlicECO

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 111 )  237.086

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02959

 ( 220 )  2021.08.05.

 ( 732 )  Dr. Horváth Sándor, Gyomaendrőd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek].

 ( 111 )  237.087

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02961

 ( 220 )  2021.08.05.

 ( 732 )  Innopharm Gyógyszergyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Eszes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ferrotamin

 ( 511 ) 5    Aldehidek gyógyszerészeti célokra; alginát étrendkiegészítők; aloe vera készítmények gyógyszerészeti

célokra; aminosavak orvosi, gyógyászati célokra; antioxidánsok; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidáns

tabletták, gyógyszerek; antibiotikumok; antibiotikumok emberi használatra; ásványi élelmiszer-kiegészítők;

citromfű tea gyógyszerészeti célokra; ásványvíz-sók; ásványvizek gyógyászati használatra; asztma elleni tea;

bakteriológiai készítmények orvosi és állatgyógyászati használatra; baktériumtenyészetek gyógyászati

használatra; baktériumtenyészetek állatgyógyászati használatra; bakteriális mérgek; gyógyhatású balzsamok;

balzsamok orvosi, gyógyászati célokra; balzsam készítmények orvosi, gyógyászati célokra; biológiai

szövetkultúrák állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák orvosi, gyógyászati célokra; biológiai készítmények

állatorvosi célokra; bőrápoló folyadékok [gyógyhatású]; bőrápoló krémek gyógyászati használatra; búzacsíra

étrend-kiegészítők; galluszsav gyógyszerészeti célokra; édesgyökér gyógyszerészeti célokra; édeskömény

gyógyászati célokra; élelmi rostok; élesztő gyógyszerészeti célokra; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők;

élesztőkivonatok gyógyszerészeti célokra; elixírek [gyógyszerészeti készítmények]; enzimkészítmények

gyógyászati célokra; enzimek gyógyászati célokra; erősítő gyógyszerek; erősítő szerek [gyógyszerek];

étrend-kiegészítő enzimek; eukaliptol gyógyszerészeti célokra; eukaliptusz gyógyszerészeti célokra; fertőtlenítők;

fertőtlenítőszerek; fertőtlenítők és fertőzésgátlók; fertőtlenítő lemosószerek [kivéve szappanok]; fertőtlenítőszerek

orvosi műszerekhez; csíraölő [fertőtlenítő] szerek; füstölőszerek, gázalakú növényvédőszerek; glükóz gyógyászati

célokra; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; glükóz

étrend-kiegészítők; glükóz-készítmények gyógyászati célokra; gombaölő készítmények; gombaölő szerek

[fungicidek]; gombaölő szerek, fungicidek; fungicid [gombaölő] gombás anyagok; gyógyteák; gyógyteák

gyógyászati célokra; gyógynövények; gyógycukorkák; gyógynövénykivonatok; gyógynövénykivonatok

gyógyászati célokra; gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövényitalok gyógyászati használatra; gyógyszerek,

orvosságok gyógyászati célokra; gyógyhatású cukorkák; gyógyhatású teák; drazsék [gyógyszerek]; gyógyszeres

táplálékkiegészítők; növényi gyógyszerek; gyógynövények kivonatai; gyógyszerek és természetes

gyógykészítmények; gyógyszerészeti összetételek; gyógyszerészeti édességek; gyógyszerészeti készítmények;

cigarettaként elszívható gyógynövények gyógyászati használatra; készítmények adalékanyagokként

élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; herbateák [gyógyhatású italok]; készítmények húgyúti

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M301



alkalmazásra; húgyúti bántalmak elleni készítmények; hüvelyöblítők; hüvelyöblítő készítmények gyógyászati

célokra; ír moha gyógyászati használatra; jód; jód gyógyszerészeti használatra; jodidok gyógyszerészeti

használatra; kámforolaj gyógyászati célokra; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; kandiscukor gyógyászati

célokra; kapor olaj gyógyászati célokra; kapszulák gyógyszerekhez; parazitaölő szerek; parazitaölő (antiparazita)

készítmények; kendők gyógyszeres folyadékokkal átitatva; fertőtlenítőszerrel átitatott kendők; kendők,

törlőkendők gyógyászati használatra; kenőcsök gyógyszerészeti használatra; kénrudacskák fertőtlenítésre;

kénvirágok gyógyszerészeti célokra; angosztúra kéreg orvosi, gyógyászati használatra; mangrovefa kéreg

gyógyszerészeti használatra; quebracho kéreg gyógyászati használatra; kondurangó kéreg gyógyászati célokra;

kroton kéreg; kollódium gyógyszerészeti célokra; komlókivonatok gyógyszerészeti használatra; komlóliszt,

lupulin gyógyszerészeti használatra; légtisztító készítmények; sterilizáló lemosószerek; méhpempő

gyógyszerészeti használatra; méhpempő étrend-kiegészítők; menta gyógyszerészeti használatra; mentol;

mikroorganizmus kultúrák orvosi és állatgyógyászati használatra; mustár gyógyszerészeti használatra; mustárpor

gyógyászati célokra; mustárolaj gyógyászati használatra; mustárkészítmények gyógyászati célokra; növényi

gyökerek, orvosi használatra; kérgek, fakérgek gyógyszerészeti célokra; nyomelem készítmények emberi és állati

fogyasztásra; emberi fogyasztásra szánt nyomelem készítmények; ostyakapszulák gyógyszerészeti célokra;

gyógyhatású olajok; pasztillák, cukorkák gyógyszerészeti célokra; köhögéscsillapító pasztillák, pirulák

gyógyászati használatra; pollen étrend-kiegészítők; propolisz gyógyszerészeti célokra; propolisz

étrend-kiegészítők; gyógyhatású rágógumik; rágógumi egészségügyi használatra; rágógumi gyógyászati célokra;

sók gyógyászati használatra; gyógyhatású szájöblítők; szájöblítő szerek gyógyászati használatra; szájöblítők

[gargalizáló folyadékok] orvosi használatra; szájöblítők gyógyászati célokra; szájöblítők gyógyászati célra;

gyógyszeres szájspray; fogászati öblögetők, szájöblítők; antiszeptikus szájvizek; antimikrobiális szájvizek,

szájöblítők; szérumok; szirupok gyógyszerészeti használatra; tinktúrák gyógyászati használatra; tisztítószerek

gyógyászati célokra; vakcinák [oltóanyagok]; oltóanyagok [vakcinák]; vitaminkészítmények; vitamintabletták;

pezsgő vitamintabletták; vitamin kiegészítők; vegyes vitaminkészítmények; zselatin; zselatin orvosi célokra;

fumigációs készítmények gyógyászati célokra; gurjum balzsam gyógyászati célokra; bronchodilatátor

készítmények; bőrápoló gyógyszerkészítmények; édesgyökér rudak gyógyszerészeti használatra; gyógyitalok;

gyógyszerkészítmények; herbateák gyógyászati használatra; bakteriális készítmények orvosi és állatgyógyászati

 használatra; biológiai készítmények orvosi célokra.

 ( 111 )  237.088

 ( 151 )  2022.01.28.

 ( 210 )  M 21 02962

 ( 220 )  2021.08.05.

 ( 732 )  Dr. Simon László Pál, Budapest (HU)

 ( 740 )  Apponyi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

berendezések, víztisztító berendezések, víztisztító készülékek és gépek, vízsterilizáló berendezések, vízszűrő

 berendezések.

 ( 111 )  237.089

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02964

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  Balog Zoltán, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. HERNÁDI ÜGYVÉDI IRODA, Hódmezővásárhely
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( 546 )

 ( 511 )   41    Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások.

  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  237.090

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02965

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  Green-Bo Box Bt., Diósd (HU)

 ( 541 )  Bobo autó

 ( 511 )  28    Játékszerek gyermekeknek; kerekes játékok; kültéri játékok; műanyag játékok; négykerekű járművek

 gyermekeknek [játékszerek].

 ( 111 )  237.091

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02966

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  DOXON KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ernszt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  237.092

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 20 01157

 ( 220 )  2020.04.29.

 ( 732 )  Slamovits Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kaszás Eszter, Budapest

 ( 541 )  Limitless

 ( 511 )  44    Lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai

testkezelések; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai kezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és

szőrcsökkentő szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; szőrtelenítő kezelések; lézeres

 szőrtelenítési szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára.

 ( 111 )  237.098

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 20 03690

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  SolServices Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LUMEN PARK

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

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások;

felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

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

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi-vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-vagy kereskedelmi

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

munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;

piackutatás (1); piackutatás (2); rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

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

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;
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számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 37    Építőipari szolgáltatások; fotovoltaikus berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napelemes

áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; erőművek építése; energiatermelő erőművek és

gépek javítása; erőművek üzembe helyezésével, felszerelésével, kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; villamos

vezetékek javítása; villamos vezetékekkel kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos és áramfejlesztő gépek

üzembe helyezése; elektromos vezetékek felújítása, javítása és karbantartása; energia infrastruktúra építés;

energetikai berendezésekhez és eszközökhöz kötődő üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; naperőművekhez

és egyéb villamosműhöz kapcsolódó üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

gázfúrás; ablaktisztítás; ácsmunkák; ágynemű mosása; állványozás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és

javítása; aszfaltozás; bányaművelés; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak

javítása; bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (1); bőr ápolása, tisztítása és javítása (feldolgozott) (2);

buldózerek kölcsönzése; bútorfelújítás, restaurálás; bútorok karbantartása; cipőjavítás; csiszolás (1); csiszolás

habkővel; csővezetékek építése és karbantartása; daruk [építőipari gépek] kölcsönzése; edényszárító gépek

bérbeadása; égőfejek karbantartása és javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása;

elektromos berendezések zavarmentesítése; elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások;

elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; építés; építési

tanácsadó szolgáltatások (1); építési tanácsadó szolgáltatások (2); építkezések felügyelete [irányítás]; építőipari

felszerelések kölcsönzése; épületbontás; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;

épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; esernyőjavítás; exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése;

fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; felvonók felszerelése és javítása; fényképezőgépek javítása;

féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és erdészeti; fertőtlenítés; filmvetítőgépek javítása és

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

gépjármű-akkumulátorok töltése; gumiabroncs-centírozás; gumiabroncsok [újra] futózása; gumiabroncsok

vulkanizálása [javítás]; gyárépítés; hajóépítés; hangszerek hangolása; hangszerek restaurálása; háztartási

szolgáltatások [takarítási szolgáltatások]; hidraulikus törési szolgáltatások; hóeltakarítás; hullámtörő mólók

építése; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; járműfényezés; járműjavítás [üzemzavar];

járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és karbantartás]; járműmosás; járművek karbantartása; járművek

karbantartása és javítása; járművek kenése; járművek rozsda elleni kezelése; járművek tisztítása; javítási

információk; jelzések, cégtáblák festése vagy javítása; kábelfektetési szolgáltatások; kárpitjavítás; kárpitozás;

kártevők elleni védekezési szolgáltatások, nem a mezőgazdaság, az akvakultúra, a kertészet és az erdészet

számára; kazánok tisztítása és javítása; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; kéményseprés;

késélezés; kikötőépítés; konyhai felszerelések üzembe helyezése; kőfejtés; kőművesmunkák (1); kőművesmunkák

(2); közművek bevezetése építési területeken; kútfúrás; külső és belső festés; lakkozás; légkondicionáló
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berendezések telepítése és javítása; mesterséges hókészítés [szolgáltatás]; mobiltelefonok akkumulátorainak

töltése; mosás; mosodai szolgáltatások; mosogatógépek kölcsönzése; mosógépek bérbeadása; műtárgyak

restaurálása; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; nyomtatóba való festékkazetták utántöltése, újratöltése;

olaj- vagy földgáz-kutak mélyfúrása; órajavítás; orvosi műszerek sterilizálása; öntözőberendezések üzembe

helyezése és Javítása; páncéltermek karbantartása és javítása (1); páncéltermek karbantartása és javítása (2);

pelenkatisztítás; raktárak építése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; rozsdamentesítés; ruhajavítás

(1); ruhajavítás (2); ruhatisztítás; ruhavasalás (1); ruhavasalás (2); számítógépes hardverek [üzembe helyezés,

karbantartás és javítás]; szegecselés; szivattyújavítás; tapétázás; telefonok üzembe helyezése és javítása; tetőfedő

munkák; tintapatron-újratöltési szolgáltatások; tisztítógépek kölcsönzése; tűzriasztók felszerelése és javítása;

újraónozás; úszómedencék karbantartása; útburkolás; utcaseprőgépek kölcsönzése; úttisztítás; vakolás [vakolási

munkák]; vásári standok és üzletek építése; vegytisztítás; villamos vezetékek javítása; villanyszerelők által

nyújtott szolgáltatások; vízalatti építkezés; vízalatti javítások; vízelvezető szivattyúk bérbeadása;

 vízvezeték-szerelés.

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);

anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; beltéri dekoráció tervezése (1); beltéri dekoráció tervezése (2);

biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés; divattervezés; dokumentumok digitalizálása

[szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások;

elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti

konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési

(SSO) technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok

vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai

kutatások (1); geológiai kutatások (2); gépjárművek műszaki vizsgálata [közúti közlekedési alkalmasság];

grafikai tervezés; gyapjú minőségértékelése; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hegesztéssel

kapcsolatos kutatás; hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése

érdekében; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai

szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási

szolgáltatások; internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés;

kalibrálás [mérés]; kézírás elemzése [grafológia]; kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén;

klinikai kísérletek; kozmetikai kutatás; kőolajmezők kiaknázásának elemzése; környezetvédelemmel kapcsolatos

kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; lábon álló fa minőségértékelése;

mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés;

mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére; meteorológiai előrejelzés; minőségellenőrzés;

mobiltelefonok kikódolása; műalkotások hitelesítése; műszaki kutatás; műszaki tervtanulmányok készítése; nem

helyszíni biztonsági mentés; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; olaj-, gáz- és

egyéb bányászati iparral kapcsolatos kutató szolgálat; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel

kapcsolatos felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); stíldíszítés [ipari

formatervezés]; szakszövegek írása; számítástechnikai tanácsadás; számítástechnikával és programozással

kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül; számítógépek bérbeadása; számítógépes

adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes platformok fejlesztése;

számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal

való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében;

számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes

rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások;

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

szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az interneten keresztüli
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személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos

információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver hosting, szerver bérlés; szoftverek frissítése;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás [SaaS];

szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás; technológiai szaktanácsadás;

telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet; tudományos és technológiai kutatás a természeti

katasztrófák területén; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés; vegyelemzés, kémiai analízis;

vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; vízalatti kutatás, feltárás; vízelemzés; weboldal készítési és

 karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  237.099

 ( 151 )  2022.01.31.

 ( 210 )  M 20 03691

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  Csekő Dániel, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Halmos Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 )  TANKOWASH

 ( 511 )  4    Kenőanyagok, portalanító és porlekötő termékek, tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket).

 9    Töltőállomások elektromos járművekhez.

 35    Üzemanyagok és világítóanyagok kereskedelme; benzinkutak üzletvezetése; üzemanyaggal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatás.

  37    Üzemanyag-feltöltés szárazföldi járművekhez.

 ( 111 )  237.102

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02364

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti

információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztráció és

menedzsment; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; értékesítési adminisztráció; üzleti adminisztrációval

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési

jegyzékek elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó

üzleti tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyvvitel, könyvelés,

könyvvizsgálat; számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; számviteli, könyvelési szolgáltatások; telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések

adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás
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és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés;

 kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 111 )  237.103

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02365

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Benyhe Hajnalka, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és

segítségnyújtási szolgáltatások; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; üzleti

marketing szolgáltatások; marketing szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; kiszervezési szolgáltatások az

üzleti tevékenységek területén; kiszervezési szolgáltatások szolgáltatási szerződések mások részére történő

intézése formájában; üzleti menedzsment; üzleti adminisztrációs tanácsadás; üzleti konzultációs és tanácsadási

szolgáltatások; üzleti tanácsadás; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; kereskedelmi és üzleti

információk nyújtása; kereskedelmi információk szolgáltatása; üzleti adminisztráció; értékesítési adminisztráció;

üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti adminisztrációval kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; bérszámfejtés; bérszámfejtés előkészítése; bérszámfejtés, fizetési jegyzékek

elkészítése; adatfeldolgozási szolgáltatások a bérszámfejtés terén; könyvelés; könyveléshez kapcsolódó üzleti

tanácsadás; könyveléssel kapcsolatos konzultáció és információnyújtás; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat;

számlákkal kapcsolatos tájékoztatás [könyvelés]; számviteli, könyvelési szolgáltatások; üzleti könyveléssel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások;

telefonon vagy számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; megrendelések felvételéhez

kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési

promóciós szolgáltatások; ügyfélkapcsolat-kezelés; kiszervezett szolgáltatásokat nyújtó vállalat az

 ügyfélkapcsolat-kezelés területén.

 ( 111 )  237.113

 ( 151 )  2022.02.03.

 ( 210 )  M 21 01493

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 541 )  Corvinus Career & Business Festival

 ( 511 )   35    Hirdetési és reklámszolgáltatások (állásközvetítés).

  41    Kulturális vagy oktatási célú rendezvények szervezése, oktatási információs szolgáltatások (állásbörze).

 ( 111 )  237.152

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02195

 ( 220 )  2021.06.02.

 ( 732 )  Gulyás Barbara, Mezőnyárád (HU)

 ( 541 )  Zafko

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.153

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02196

 ( 220 )  2021.06.02.
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 ( 732 )  Gulyás Barbara, Mezőnyárád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.154

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02204

 ( 220 )  2021.06.02.

 ( 732 )  SZBVAS Kft., Csorna (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  237.155

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02206

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  André-Illés Alexandra Marie Agathe, Montélimar (FR)

 ( 740 )  Winkler és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.159

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02368

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Smart Trade Applications Kft., Veszprém (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Digitális megoldásokat nyújtó [DSP] szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek.

 35    Engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja;

értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós

ösztönzőprogramok adminisztrációja; értékesítési promóció privilégiumokkal járó felhasználói kártyák terjesztése

révén; értékesítési promóciós ösztönző programok adminisztrációja; fogyasztói hűség- és ösztönzőprogramok

adminisztrációja; gyűjthető bélyeges hűségprogramok adminisztrációja; harmadik fél termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák útján, amelyek

kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűségprogramok adminisztrációja; hűség- és ösztönző
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programok működtetése; hűségprogramokon keresztül nyújtott értékesítési promóciók; vásárlói hűségprogramok

szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-, promóciós- és/vagy

reklámcélokra; vásárlói hűségprogramokkal kapcsolatos szolgáltatások; vásárlói klub szolgáltatások

 kereskedelmi, promóciós és/vagy reklámcélokra; vevői lojalitás, ösztönzési vagy promóciós tervek ügyvitele.

  42    Az e-kereskedelem területén használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás.

 ( 111 )  237.161

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02373

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 732 )  ÉMSZ, Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.

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

 ( 111 )  237.163

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02385

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 732 )  Kölcsényi Csaba, Tihany (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikus, híradás-technikai berendezések és ezek alkatrészeivel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; elektronikus háztartási cikkekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások;

világítóberendezésekkel kapcsolatos kis-és nagykereskedelmi szolgáltatások; villamos háztartási készülékekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; telekommunikációs termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatgatások; egyéb irodagépekkel és berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme.

 ( 111 )  237.164

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02542

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Szekér & Haász Bt., Balatonszárszó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás.

 43    Vendéglátás (élelmezés); vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; mobil éttermi

 szolgáltatások; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.

 ( 111 )  237.168

 ( 151 )  2022.02.01.
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 ( 210 )  M 21 02558

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  T-DOC Service Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  T-DOC

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások]; távgyógyászati

 szolgáltatások.

 ( 111 )  237.169

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02559

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  T-DOC Service Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvos

rendelők szolgáltatásai; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus [szolgáltatások];

 távgyógyászati szolgáltatások.

 ( 111 )  237.170

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 00165

 ( 220 )  2021.01.19.

 ( 732 )  Szőnyiné Schuck Szilvia, Pilisszentiván (HU)

 ( 740 )  Kálmán és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pilisi ingatlanok szakértője

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; ár-összehasonlító

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások;

felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és
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adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

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

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketingszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

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

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

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketingcélokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók; összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; adóbecslések;

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra; a

szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;

bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási

információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosítás közvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;

elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); életbiztosítás;

elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi
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felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2);

gondoskodásialap-szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet;

hitelkártyák kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez;

javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása

más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó

ügynöki tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése;

lakások bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai

értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari

projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk

nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása

[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);

tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális

valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik

 felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).

 ( 111 )  237.171

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 00176

 ( 220 )  2021.01.20.

 ( 732 )  Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  SzámlaRobot

 ( 511 )   42    Szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében.

 ( 111 )  237.187

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02136

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Oláh Zoltán, Cegléd (HU)

 Oláh Zoltánné, Cegléd (HU)

 ( 740 )  xlex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

 ( 541 )  Elysium

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

ingatlanbefektetéssel kapcsolatos menedzsment szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési

szolgáltatások; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlannal

kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal

 kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban.

 ( 111 )  237.188

 ( 151 )  2022.02.02.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M313



 ( 210 )  M 21 01271

 ( 220 )  2021.03.25.

 ( 732 )  Berguson Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. B. Horváth Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BERGUSON

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  237.190

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02335

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Mádi Furmint Korlátolt Felelősségű Társaság, Mád (HU)

 ( 740 )  Zsámboki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Acanthopanax bor [ogapiju]; alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; amontillado; asztali borok; bor

alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; csendes borok; desszertborok; édes borok; égetett szeszes ital alapú

aperitifek; eperbor; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; feketemálna bor [bokbunjaju];

forralt bor; forralt borok; főzőbor; ginzeng és kínafakéreg kivonatait tartalmazó édes japán szőlőborok;

gyümölcsbor; habzó gyümölcsbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő; hagyományos koreai rizsbor [makgeoli];

lőre, csiger; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok;

sangría; sárga rizsbor; szederbor; szeszezett borok; szőlőbor; természetes habzóborok; vermutok; vörös

 habzóborok; vörösbor.

 ( 111 )  237.191

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02313

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Activity Ábel Anitával

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  237.192

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02315

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  F&F Kft., Nagytarcsa (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Cukormentes cukorkák; cukorkák [édességek].

 ( 111 )  237.193

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02499

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Manker Beauty Kft., Szada (HU)

 ( 541 )  Challenge

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  237.194

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02497

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szallas.hu Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások;

marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk

szolgáltatása; marketing szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások az utazás

területén; marketing szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,
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lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és

televíziós reklámozás; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és marketing szolgáltatások blogokon

keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási

ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és

adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi

 közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása

ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.195

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02494
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 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direktmarketing-szolgáltatások;

eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus kommunikációs

hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása

kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon

elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások;

marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk

szolgáltatása; marketing szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások az utazás

területén; marketing szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és

televíziós reklámozás; reklám és marketingszolgáltatások; reklám- és marketing szolgáltatások blogokon

keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási

ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és

adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi

 közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];
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szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása

ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.196

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02495

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; marketing felmérések tervezése;

marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing

szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing-szolgáltatások az utazás területén;

marketing-szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a

fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait;

más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési útmutató rendelkezésre bocsátása az

interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek

és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és televíziós reklámozás; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a
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turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;

szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások

promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása

távközlési rendszerek útján; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott,

 reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása

ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.197

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02496

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szállás és Utazás Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;
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audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; közönségszolgálati [pr] szolgáltatások;

marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk

szolgáltatása; marketing szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing-szolgáltatások az utazás

területén; marketing-szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és

televíziós reklámozás; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon

keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási

ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és

adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi

 közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása
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ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.198

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02498

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Szallas.hu Zrt., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; egyéni reklámok elkészítése mások számára; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója

weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes

hálózaton keresztül történő reklámozása; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül;

hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban;

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; közönségszolgálati [PR] szolgáltatások;

marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása; marketing információk

szolgáltatása; marketing szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások az utazás

területén; marketing szolgáltatások az éttermek területén; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása,

lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen

forgalmazók szolgáltatásait; más online eladók áruit és szolgáltatásait bemutató kereshető online hirdetési

útmutató rendelkezésre bocsátása az interneten; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása számítógépes és

kommunikációs hálózatokon keresztül; mások áruinak és szolgáltatásainak reklámozása

kedvezménykártya-programokkal; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és reklámtervek,

-koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra;

on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklámozás; piaci igények felmérése; rádiós és

televíziós reklámozás; reklám és marketing szolgáltatások; reklám- és marketing szolgáltatások blogokon

keresztül biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámok, hirdetések

összeállítása; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás, hirdetés, beleértve a

számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazási
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ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; adminisztratív támogatás és

adatfeldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél

számára; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi

 közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás.

 39    Foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; túrák, utazások

biztosítása; túraszervezés és kivitelezés; utazás- és nyaralásszervezés; utazás koordinálása egyének és csoportok

számára; utazási foglalási szolgáltatások; utazásszervezés, kirándulásszervezés; foglalási szolgáltatások

kirándulásokhoz, utazásokhoz; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás utazáshoz; információszolgáltatás utazással

kapcsolatban; interneten elérhető turisztikai információnyújtás; interneten keresztül történő utazással kapcsolatos

információk biztosítása; nyaralási helyfoglalási szolgáltatások; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; utazás

foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások;

utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazási információ; utazással

 kapcsolatos információk online rendelkezésre bocsátása.

 43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; szállásszervezés turisták számára; szállásadási szolgáltatások

üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásügynökségek [szállodák, panziók];

szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szálláshelyek megszervezése; üdülési szálláshely

biztosítása; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás];

szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; átmeneti szállások foglalása; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes

szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos

szállásfoglalással kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása

ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes

szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások

lefoglalásával kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal

 kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  237.199

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02493

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Fémalk Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  6    Alumínium öntvények.

 ( 111 )  237.200

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02311

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  Gene Design Kutató és Fejlesztő Kft., Szeged (HU)
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 ( 541 )  GeneDesign-AcitveREPAIR

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

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.201

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02331

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  IDBC Creative Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Fel vagy véve! The recruitment podcast.

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

 ( 111 )  237.202

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02330

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  IDBC Creative Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kállay és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

 ( 111 )  237.203

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02318

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Árva Katalin, Budapest

 ( 541 )  ISO-LINE

 ( 511 )  17    Nedvesség elleni szigetelőanyagok épületekhez; poliuretán film nedvességzáróként történő felhasználásra;

szigetelőanyagok épületek nedvesedése ellen; vízhatlan tömítések; vízhatlanná tevő tömítések; vízzáró burkolatok

alapozások megvédésére; vízzáró gallérok vulkánfíberből; ásványi szálak szigeteléshez; áttetsző hajlékony anyag

tetővilágítók szigetelésére; csillámpala szigetelőlemezek; előre megformált szigetelő elemek; építkezéseknél

használt üvegszálas szigetelés; építőipari szigetelőhabok; epoxival átitatott üvegszálas szalagok szigeteléshez;

épületek szigetelőanyagainak gyártásához használt üvegszálak; épületek védelmére használt szigetelések;

gumiáruk szigetelési célokra; gumilemezek sínek alá [szigetelők]; időjárásvédő szigetelőanyagok; ipari bevonatok

[szigetelés]; ipari burkolatok épületszigeteléshez; kezelt papírok szigetelési célokra; ragasztók szigeteléshez;

szerves szálakból készült, szigeteléshez használt szövetek; szervetlen szálakból készült szövetek szigetelésre;

szervetlen szálakból, rostokból készült, szigetelésként használt szövetek; szigetelés építkezési célokra; szigetelő

anyagból készült lapok gyártásban való felhasználásra; szigetelő anyagok; szigetelő bevonatok; szigetelő fóliák;

szigetelő panelek; szigetelő tulajdonságokkal rendelkező kompozit panelek; szigetelőanyagok; szigetelőanyagok

építőipari felhasználásra; szigetelők; szigetelőlemezek, szigetelőlapok; általános célú szilikongumi tömítések;

bármilyen formájú gumitömítések; dilatációs hézagkitöltők; építőiparban használt tömítőanyagok; folyékony

tömítőanyagok; formázható elegyek tömítésekhez és illesztésekhez; gumiból készült tömítő elemek;
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gumitömítések; hézagkitöltő szalagok; hézagoló anyagok; hézagtömítő anyagok; illesztésekhez használt

töltőanyagok; kombinált tömítések; nem fém tömítő keverékek illesztésekhez; nemfém tömítések; öntapadós

szigetelőcsíkok tetőfedési illesztésekhez; poliuretán tömítőanyagok; porálló tömítőanyagok; porvédő

tömítőanyagok; ragasztó hézagoló-keverékek; ragasztó tömítőanyag-keverékek; ragasztós, öntapadós

tömítőanyagok és szigetelő keverékek; szigetelő töltőanyagok; szigetelőszalagok (nem fém -); tetőkhöz használt

ragasztós tömítőanyagok; tömítések; tömítés illesztésekhez; tömítések búvónyílásokhoz; tömítések csatlakozások

szigeteléséhez; tömítések csatlakozásokhoz (nemfém -); tömítések, szigetelések; tömítő és szigetelő anyagok;

tömítő kitt; tömítőanyag keverékek, elegyek; tömítőanyagok; tömítőanyagok építőipari felhasználásra;

 tömítőanyagok illesztésekhez építési célokra.

 19    Aszfalt [építési célra]; aszfalt tetőfedésre való alkalmazáshoz; aszfaltalapú masztix tetőkhöz; aszfaltjavító

vegyület; bitumen építési anyagok; bitumen építőanyagok; bitumenalapú aszfalt szigetelések; bitumenalapú

keverékek építési célokra; bitumenalapú tetőszigetelések; bitumenbevonatok; bitumenes bevonatok tetőfedéshez;

bitumenes burkolatok, bevonatok épületek építéséhez; bitumenes habarcsok tetőkhöz; bitumenes kátránypapír;

bitumenes lapanyagok; bitumenes termékek lemezformában tetőfelületek vízhatlanításához; bitumenes termékek

membránok formájában, vízhatlanításra; bitumenes termékek nedvesség ellen védő membránok formájában;

bitumenes termékek tetőfedéshez [nem festék jellegűek]; bitumenes tömítőmembránok; bitumenes zsindely;

bitumenezett tetőfedő anyagok; bitumenlatex emulziók építési célra; építkezéshez használt bitumenes burkolatok;

építőanyagok és elemek szurokból, kátrányból, bitumenből vagy aszfaltból; épületek állapotának megőrzéséhez

használt bitumentermékek; kátrány alapú aszfalt tömítések; kátrány alapú tetőtömítők; kátrányozott szalagok

[építőipar]; kátránypapír [építési célokra]; kátránypapír tetőfedéshez; kátránypapírok, kátrányozott lemezek;

masztix aszfalt; polimer bitumen emulzió épületek vízhatlanítására; szurok építéshez; tetőfedéshez használt

bitumentartalmú anyagok; tetőfedő kátránypapír; tetőszigetelő aszfaltlemez; üvegszállal erősített vízálló

bitumenes membránok; aszfalt; bitumen-vegyületek; bitumenalapú keverékek; bitumenemulziók; bitumenes

 emulziók; kátrány; szurok; zsindelyek; zsindelyek nem fémből.

 ( 111 )  237.204

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02332

 ( 220 )  2021.06.11.

 ( 732 )  Nemzetközi Befektetési Holding Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  Macropolis Lifestyle Apartments

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.205

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 02322

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 732 )  PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Újbarok (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ZeroKarbon

 ( 511 )   35    Üzleti kutatás lebonyolítása.

 42    Környezetvédelem-értékelési szolgáltatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; tanácsadási

szolgáltatások a környezetvédelemmel kapcsolatban; pénzügyi információk szolgáltatása a környezetvédelemre

fókuszáló befektetésekben érintett pénzügyi iparhoz kapcsolódóan; ipari vizsgálatok lebonyolítása; karbon

lábnyom felmérés; projektvezetés; műszaki kutatás a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatban;

szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és

szaktanácsadás; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos információnyújtás, tájékoztatás és

 szaktanácsadás.

  44    Fák ültetése a szénveszteség ellentételezésére.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M324



A rovat 193 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 20 02983

 ( 220 ) 2020.10.06.

 ( 731 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)

 ( 541 ) HOME OFFICE BOX

 ( 511 )  39    Árucsomagolás; áruk raktározása; árusító automaták feltöltése; áruszállítás; csomagkézbesítés,

 csomagszállítás; élelmiszerek csomagolása és szállítása; szállítási logisztikai szolgáltatások.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 134.958

 ( 180 ) 2021.12.18.

 ( 111 ) 172.107

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 173.241

 ( 180 ) 2021.12.06.

 ( 111 ) 173.270

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 173.614

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 173.731

 ( 180 ) 2021.12.17.

 ( 111 ) 173.886

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 174.030

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 174.078

 ( 180 ) 2021.12.10.

 ( 111 ) 174.154

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 174.303

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 174.426

 ( 180 ) 2021.12.17.

 ( 111 ) 174.804

 ( 180 ) 2021.12.10.

 ( 111 ) 175.348

 ( 180 ) 2021.12.10.

 ( 111 ) 175.461

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 175.688

 ( 180 ) 2021.12.19.
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 ( 111 ) 175.750

 ( 180 ) 2021.12.10.

 ( 111 ) 176.233

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 176.356

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 176.409

 ( 180 ) 2021.12.18.

 ( 111 ) 176.440

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 176.555

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 179.572

 ( 180 ) 2021.12.10.

 ( 111 ) 205.343

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 205.620

 ( 180 ) 2021.12.01.

 ( 111 ) 206.482

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.483

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.484

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.544

 ( 180 ) 2021.12.07.

 ( 111 ) 206.545

 ( 180 ) 2021.12.07.

 ( 111 ) 206.546

 ( 180 ) 2021.12.07.

 ( 111 ) 206.547

 ( 180 ) 2021.12.07.

 ( 111 ) 206.548

 ( 180 ) 2021.12.08.
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 ( 111 ) 206.550

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 206.557

 ( 180 ) 2021.12.02.

 ( 111 ) 206.558

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.559

 ( 180 ) 2021.12.16.

 ( 111 ) 206.561

 ( 180 ) 2021.12.09.

 ( 111 ) 206.562

 ( 180 ) 2021.12.08.

 ( 111 ) 206.563

 ( 180 ) 2021.12.08.

 ( 111 ) 206.588

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 206.590

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 206.592

 ( 180 ) 2021.12.15.

 ( 111 ) 206.595

 ( 180 ) 2021.12.27.

 ( 111 ) 206.623

 ( 180 ) 2021.12.14.

 ( 111 ) 206.658

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.686

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 206.694

 ( 180 ) 2021.12.02.

 ( 111 ) 206.714

 ( 180 ) 2021.12.07.

 ( 111 ) 206.715

 ( 180 ) 2021.12.08.

 ( 111 ) 206.716
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 ( 180 ) 2021.12.08.

 ( 111 ) 206.717

 ( 180 ) 2021.12.08.

 ( 111 ) 206.720

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.721

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.722

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.723

 ( 180 ) 2021.12.29.

 ( 111 ) 206.725

 ( 180 ) 2021.12.06.

 ( 111 ) 206.727

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 206.728

 ( 180 ) 2021.12.26.

 ( 111 ) 206.730

 ( 180 ) 2021.12.16.

 ( 111 ) 206.731

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.735

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.737

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.738

 ( 180 ) 2021.12.16.

 ( 111 ) 206.739

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 206.757

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.763

 ( 180 ) 2021.12.15.

 ( 111 ) 206.765

 ( 180 ) 2021.12.01.
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 ( 111 ) 206.766

 ( 180 ) 2021.12.14.

 ( 111 ) 206.768

 ( 180 ) 2021.12.14.

 ( 111 ) 206.769

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.772

 ( 180 ) 2021.12.14.

 ( 111 ) 206.777

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.780

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.782

 ( 180 ) 2021.12.01.

 ( 111 ) 206.787

 ( 180 ) 2021.12.01.

 ( 111 ) 206.788

 ( 180 ) 2021.12.15.

 ( 111 ) 206.790

 ( 180 ) 2021.12.15.

 ( 111 ) 206.792

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 206.793

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 206.794

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 206.795

 ( 180 ) 2021.12.27.

 ( 111 ) 206.800

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.801

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 206.805

 ( 180 ) 2021.12.02.
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 ( 111 ) 206.807

 ( 180 ) 2021.12.16.

 ( 111 ) 206.809

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.810

 ( 180 ) 2021.12.27.

 ( 111 ) 206.813

 ( 180 ) 2021.12.27.

 ( 111 ) 206.815

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.817

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.821

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 206.832

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.833

 ( 180 ) 2021.12.08.

 ( 111 ) 206.854

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 206.858

 ( 180 ) 2021.12.30.

 ( 111 ) 206.862

 ( 180 ) 2021.12.30.

 ( 111 ) 206.863

 ( 180 ) 2021.12.29.

 ( 111 ) 206.870

 ( 180 ) 2021.12.05.

 ( 111 ) 206.876

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 206.882

 ( 180 ) 2021.12.02.

 ( 111 ) 206.886

 ( 180 ) 2021.12.14.

 ( 111 ) 206.895
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 ( 180 ) 2021.12.16.

 ( 111 ) 206.898

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.920

 ( 180 ) 2021.12.30.

 ( 111 ) 206.923

 ( 180 ) 2021.12.30.

 ( 111 ) 206.929

 ( 180 ) 2021.12.30.

 ( 111 ) 206.936

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 206.937

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 206.951

 ( 180 ) 2021.12.05.

 ( 111 ) 206.952

 ( 180 ) 2021.12.06.

 ( 111 ) 206.956

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 206.957

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 206.963

 ( 180 ) 2021.12.29.

 ( 111 ) 206.964

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 206.965

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.966

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.967

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.968

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 206.969

 ( 180 ) 2021.12.07.
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 ( 111 ) 206.979

 ( 180 ) 2021.12.14.

 ( 111 ) 206.980

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 206.981

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.982

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.984

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 206.985

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 207.006

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 207.019

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 207.020

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 207.021

 ( 180 ) 2021.12.30.

 ( 111 ) 207.038

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 207.042

 ( 180 ) 2021.12.14.

 ( 111 ) 207.044

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 207.054

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 207.068

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 207.069

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 207.078

 ( 180 ) 2021.12.23.
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 ( 111 ) 207.079

 ( 180 ) 2021.12.14.

 ( 111 ) 207.082

 ( 180 ) 2021.12.15.

 ( 111 ) 207.088

 ( 180 ) 2021.12.01.

 ( 111 ) 207.101

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 207.113

 ( 180 ) 2021.12.29.

 ( 111 ) 207.114

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 207.115

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 207.116

 ( 180 ) 2021.12.07.

 ( 111 ) 207.117

 ( 180 ) 2021.12.07.

 ( 111 ) 207.118

 ( 180 ) 2021.12.07.

 ( 111 ) 207.123

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 207.125

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 207.127

 ( 180 ) 2021.12.06.

 ( 111 ) 207.137

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 207.138

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 207.140

 ( 180 ) 2021.12.29.

 ( 111 ) 207.141

 ( 180 ) 2021.12.30.

 ( 111 ) 207.156
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 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 207.157

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 207.165

 ( 180 ) 2021.12.30.

 ( 111 ) 207.185

 ( 180 ) 2021.12.29.

 ( 111 ) 207.192

 ( 180 ) 2021.12.29.

 ( 111 ) 207.194

 ( 180 ) 2021.12.29.

 ( 111 ) 207.196

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 207.200

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 207.204

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 207.209

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 207.211

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 207.213

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 207.214

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 207.215

 ( 180 ) 2021.12.16.

 ( 111 ) 207.216

 ( 180 ) 2021.12.16.

 ( 111 ) 207.226

 ( 180 ) 2021.12.16.

 ( 111 ) 207.227

 ( 180 ) 2021.12.27.

 ( 111 ) 207.242

 ( 180 ) 2021.12.30.
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 ( 111 ) 207.254

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 207.259

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 207.296

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 207.299

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 207.300

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 207.301

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 207.302

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 207.303

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 207.304

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 207.428

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 207.436

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 207.437

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 207.438

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 207.485

 ( 180 ) 2021.12.20.

 ( 111 ) 207.501

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 207.519

 ( 180 ) 2021.12.29.

 ( 111 ) 207.550

 ( 180 ) 2021.12.08.
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 ( 111 ) 207.562

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 207.567

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 207.568

 ( 180 ) 2021.12.22.

 ( 111 ) 207.586

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 207.588

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 207.627

 ( 180 ) 2021.12.09.

 ( 111 ) 207.897

 ( 180 ) 2021.12.19.

 ( 111 ) 207.907

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 207.914

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 207.935

 ( 180 ) 2021.12.15.

 ( 111 ) 207.970

 ( 180 ) 2021.12.28.

 ( 111 ) 208.086

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 208.099

 ( 180 ) 2021.12.12.

 ( 111 ) 208.191

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 208.215

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 208.290

 ( 180 ) 2021.12.15.

 ( 111 ) 208.291

 ( 180 ) 2021.12.01.

 ( 111 ) 208.301
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 ( 180 ) 2021.12.16.

 ( 111 ) 208.311

 ( 180 ) 2021.12.13.

 ( 111 ) 208.728

 ( 180 ) 2021.12.01.

 ( 111 ) 208.901

 ( 180 ) 2021.12.27.

 ( 111 ) 209.396

 ( 180 ) 2021.12.06.

 ( 111 ) 209.425

 ( 180 ) 2021.12.15.

 ( 111 ) 209.846

 ( 180 ) 2021.12.08.

 ( 111 ) 210.348

 ( 180 ) 2021.12.21.

 ( 111 ) 211.104

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 211.105

 ( 180 ) 2021.12.23.

 ( 111 ) 211.106

 ( 180 ) 2021.12.23.

A rovat 217 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 218.447

 ( 732 ) Rybka Ágnes, Budapest (HU)

 ( 740 ) Dr. Horváth Márk ügyvéd, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  114.287

 ( 732 )  Margarete Steiff GmbH. , Giengen/Brenz (DE)

 ( 111 )  114.288

 ( 732 )  Margarete Steiff GmbH. , Giengen/Brenz (DE)

 ( 111 )  114.349

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

 ( 111 )  114.351

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

 ( 111 )  114.462

 ( 732 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

 ( 111 )  115.049

 ( 732 )  CNA Holdings LLC, Irving (US)

 ( 111 )  123.319

 ( 732 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)

 ( 111 )  123.360

 ( 732 )  DIAGEO IRELAND, Dublin 8 (IE)

 ( 111 )  123.369

 ( 732 )  The Polo/Lauren Company, L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  123.387

 ( 732 )  Merck KGaA, Darmstadt (DE)

 ( 111 )  123.464

 ( 732 )  METATOX Peszticidgyártó és Forgalmazó Kft., Szeghalom (HU)

 ( 111 )  131.845

 ( 732 )  LeBorné Ligeti Katalin 1/2, Budapest (HU)

 Dr. Ligeti Zoltán 1/2, Budapest (HU)

 ( 111 )  134.057

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  134.736

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.737

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.738

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)
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 ( 111 )  134.739

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.740

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.741

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.742

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.743

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.744

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.745

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.746

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.747

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.748

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.749

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.750

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.751

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.752

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.753

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.754

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.755

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.756
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 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.757

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.758

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.759

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.760

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.761

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.762

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.763

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.764

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.765

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.766

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.767

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.769

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.770

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.771

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.772

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.773

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.934

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)
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 ( 111 )  134.977

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.978

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.979

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.980

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.981

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.983

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.985

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.986

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.987

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.988

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.989

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.990

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.991

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.992

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.993

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.994

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  135.016

 ( 732 )  CLEVO CO., New Taipei City (TW)
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 ( 111 )  135.084

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  135.085

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  135.137

 ( 732 )  The Procter & Gamble Co. (Ohio állam törvényei szerint működő Vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  135.140

 ( 732 )  Colliers International Property Consultants, Inc., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  135.177

 ( 732 )  Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)

 ( 111 )  135.178

 ( 732 )  Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)

 ( 111 )  135.179

 ( 732 )  Alltech Inc., Nicholasville, Kentucky (US)

 ( 111 )  135.180

 ( 732 )  ALLTECH Inc. (Kentucky állam törvényei szerint létesült vállalat), Nicholasville, Kentucky (US)

 ( 111 )  135.183

 ( 732 )  Barclays Plc., London (GB)

 ( 111 )  135.187

 ( 732 )  Barclays Plc., London (GB)

 ( 111 )  135.282

 ( 732 )  HASBRO INC (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Pawtucket, Rhode Island (US)

 ( 111 )  135.332

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza,Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  135.363

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  135.442

 ( 732 )  United Biscuits (UK) Limited, Hayes, Middlesex (GB)

 ( 111 )  135.679

 ( 732 )  RYOBI Ltd., Hiroshima-ken (JP)

 ( 111 )  135.684

 ( 732 )  Four Seasons Hotels (Netherlands) B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  135.685

 ( 732 )  Four Seasons Hotels (Netherlands) B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  135.700
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 ( 732 )  United Biscuits (UK) Limited, Hayes, Middlesex (GB)

 ( 111 )  135.716

 ( 732 )  Canon Kabushiki Kaisha, Tokió (JP)

 ( 111 )  135.717

 ( 732 )  Pernod Ricard USA, LLC (Delaware Államban, bejegyzett cég), New York, NY (US)

 ( 111 )  135.718

 ( 732 )  Pernod Ricard India Private Limited, New Delhi (IN)

 ( 111 )  135.741

 ( 732 )  Audatex Luxembourg S.á.r.l., L-2350 Luxembourg (LU)

 ( 111 )  135.801

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  135.809

 ( 732 )  INTERSPORT AUSTRIA Gesellschaft m.b.H., Wels (AT)

 ( 111 )  135.900

 ( 732 )  Kiss Istvánné, Budapest (HU)

 ( 111 )  136.374

 ( 732 )  Jotul AS, Langoyveien (NO)

 ( 111 )  137.137

 ( 732 )  United Biscuits (UK) Limited, Hayes, Middlesex (GB)

 ( 111 )  138.283

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  139.312

 ( 732 )  Tenneco Automotive Operating Company Inc., Lake Forest, Illinois (US)

 ( 111 )  140.275

 ( 732 )  Ecolab Inc., St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  172.343

 ( 732 )  Hyundai Motor Company, Szöul (KR)

 ( 111 )  172.868

 ( 732 )  Pizza Hut International, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano TX (US)

 ( 111 )  173.720

 ( 732 )  Cryovac, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Charlotte, North Caroline (US)

 ( 111 )  173.867

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amszterdam (NL)

 ( 111 )  173.931

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)
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 ( 111 )  173.938

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  173.940

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  173.941

 ( 732 )  Frito-Lay Trading Company (Europe) G.m.b.H., Bern (CH)

 ( 111 )  174.526

 ( 732 )  Energofish Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  174.686

 ( 732 )  HOYA CORPORATION, Tokió (JP)

 ( 111 )  174.695

 ( 732 )  Schweppes International Limited, London (GB)

 ( 111 )  174.912

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  175.033

 ( 732 )  LG Electronics Inc., Szöul (KR)

 ( 111 )  175.044

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  175.061

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  175.062

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  175.063

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  175.123

 ( 732 )  Yan Wal Yun Co., Ltd., Khet Sathorn, Bangkok (TH)

 ( 111 )  175.142

 ( 732 )  LG Electronics Inc., Szöul (KR)

 ( 111 )  175.155

 ( 732 )  ARENA S.P.A., Tolentino (MC) (IT)

 ( 111 )  175.268

 ( 732 )  LG Electronics Inc., Szöul (KR)

 ( 111 )  175.528

 ( 732 )  Ajinomoto Co., Inc., Tokió (JP)
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 ( 111 )  175.540

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  175.592

 ( 732 )  Schweppes International Limited, London (GB)

 ( 111 )  175.707

 ( 732 )  Steinpol Central Services sp.z.o.o., Rzepin (PL)

 ( 111 )  175.783

 ( 732 )  Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  175.784

 ( 732 )  Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  175.854

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  175.903

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  176.166

 ( 732 )  PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano TX (US)

 ( 111 )  176.181

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.255

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

 ( 111 )  176.323

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.374

 ( 732 )  The Polo/Lauren Company L.P. (New York államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  177.333

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  177.513

 ( 732 )  The North Face Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  177.780

 ( 732 )  NETCO UNITED PTE. LTD., Singapore (SG)

 ( 111 )  177.972

 ( 732 )  The North Face Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  179.874

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  185.888
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 ( 732 )  The North Face Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  187.860

 ( 732 )  The North Face Apparel Corp., Wilmington, Delaware (US)

 ( 111 )  198.144

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  205.634

 ( 732 )  L'Oréal Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.677

 ( 732 )  JCDecaux Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.110

 ( 732 )  Next Move Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.218

 ( 732 )  Igaz Zoltán, Győrzámoly (HU)

 Georgievné Fódi Mária, Győrzámoly (HU)

 ( 111 )  206.437

 ( 732 )  ROLLEXCO Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  206.472

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 111 )  206.541

 ( 732 )  Balázs Szilvia, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.953

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 111 )  206.954

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 111 )  206.955

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 111 )  206.960

 ( 732 )  Dr. Fetter György, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.983

 ( 732 )  EMERIK-FA Ipari Termékgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szentgotthárd (HU)

 ( 111 )  206.987

 ( 732 )  Kotreba Viktor, Budapest (HU)

 Kotreba Ákos, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.997

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)
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 ( 111 )  207.057

 ( 732 )  Misso Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.108

 ( 732 )  UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes, Middlesex (GB)

 ( 111 )  207.212

 ( 732 )  Schriffert Kereskedőház Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Gyula (HU)

 ( 111 )  207.255

 ( 732 )  Pharmatextil Gyógyászati Textilgyártó Kft, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.310

 ( 732 )  Varga Zoltán, Tápiószele (HU)

 ( 111 )  207.311

 ( 732 )  Varga Zoltán, Tápiószele (HU)

 ( 111 )  207.355

 ( 732 )  Ramiris Europe KFT, Budapest, (HU)

 ( 111 )  207.375

 ( 732 )  DIGI-BOOK MAGYARORSZÁG KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT, Budaörs (HU)

 ( 111 )  207.416

 ( 732 )  Hirsch Imre Lajos, Göd (HU)

 ( 111 )  207.495

 ( 732 )  Lin Yong, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.554

 ( 732 )  Body-Solid, Inc, Illionis 60130 (US)

 ( 111 )  207.576

 ( 732 )  Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano, TX (US)

 ( 111 )  207.598

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., 76 6824 BM Arnhem (NL)

 ( 111 )  207.634

 ( 732 )  Lin Yong, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.696

 ( 732 )  Pharmaceutical Chemical Cosmetic industry ALKALOID AD - Skopje, Skopje (MK)

 ( 111 )  207.807

 ( 732 )  SICONTACT Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.808

 ( 732 )  SICONTACT Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.825
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 ( 732 )  Zhou Xiaobo, Yiwu City, Zhejiang Province (CN)

 ( 111 )  207.906

 ( 732 )  Mylan Healthcare GmbH, D-30173 Hannover (DE)

 ( 111 )  208.071

 ( 732 )  The Coca-Cola Company (a company incorporated under the laws of the state Delaware), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  208.120

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  208.128

 ( 732 )  Jászberény Város Önkormányzata, Jászberény (HU)

 ( 111 )  208.280

 ( 732 )  YAN WAL YUN CO,. LTD., Kwaeng Tungwatdon, Khet Sathorn, Bangkok 10120 (TH)

 ( 111 )  208.370

 ( 732 )  ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.450

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.643

 ( 732 )  VERTIS Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.700

 ( 732 )  Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.715

 ( 732 )  Frasers Property Limited, Singapore (SG)

 ( 111 )  208.716

 ( 732 )  Frasers Property Limited, Singapore (SG)

 ( 111 )  208.772

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.777

 ( 732 )  EMF Kft., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  208.791

 ( 732 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.165

 ( 732 )  GardenGate Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.223

 ( 732 )  Exclusive Change Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.245

 ( 732 )  MORELLÓ Kft., Felsőörs (HU)
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 ( 111 )  209.457

 ( 732 )  Magyar-Lakk Festékgyártó és Kereskedelmi Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  210.198

 ( 732 )  Wellamarin Kft., Zamárdi (HU)

 ( 111 )  212.045

 ( 732 )  Hell Energy Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.539

 ( 732 )  Nufarm Europe GmbH, Dusseldorf (DE)

 ( 111 )  217.240

 ( 732 )  Penta Kft., Gödöllő (HU)

A rovat 194 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  117.048

 ( 732 ) VICTAULIC Company, a corporation organized and existing under the laws of the Sate of Delaware, Easton, PA

 (US)

 ( 111 )  119.298

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  129.848

 ( 732 )  Axalta Coating Systems GmbH, Basel (CH)

 ( 111 )  131.845

 ( 732 )  LeBorné Ligeti Katalin 1/2, Budapest (HU)

 Dr. Ligeti Zoltán 1/2, Budapest (HU)

 ( 111 )  140.275

 ( 732 )  Ecolab Inc., St. Paul Minnesota (US)

 ( 111 )  161.244

 ( 732 )  Axalta Coating Systems GmbH, Basel (CH)

 ( 111 )  161.285

 ( 732 )  Axalta Coating Systems GmbH, Basel (CH)

 ( 111 )  161.289

 ( 732 )  Axalta Coating Systems GmbH, Basel (CH)

 ( 111 )  161.295

 ( 732 )  Axalta Coating Systems GmbH, Basel (CH)

 ( 111 )  161.414

 ( 732 )  Axalta Coating Systems GmbH, Basel (CH)

 ( 111 )  172.804

 ( 732 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  172.805

 ( 732 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  173.931

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  173.938

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  173.940

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)
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 ( 111 )  174.912

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  175.044

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  175.155

 ( 732 )  ARENA S.P.A., Tolentino (MC) (IT)

 ( 111 )  176.323

 ( 732 )  Törley Pezsgőpincészet Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.780

 ( 732 )  NETCO UNITED PTE. LTD., Singapore (SG)

 ( 111 )  179.652

 ( 732 )  NETCO UNITED PTE. LTD., Singapore (SG)

 ( 111 )  179.728

 ( 732 )  Scholl's Wellness Company Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  179.850

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  179.874

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  180.191

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosis, Attiki (GR)

 ( 111 )  180.860

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  181.689

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  182.389

 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  190.253

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  193.909

 ( 732 )  varomexx Beteiligungen GmbH, München (DE)

 ( 111 )  196.269

 ( 732 )  NETCO UNITED PTE. LTD., Singapore (SG)

 ( 111 )  196.463

 ( 732 )  Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  197.439
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 ( 732 )  CHIPITA GLOBAL S.A., Metamorfosi, Attiki (GR)

 ( 111 )  199.040

 ( 732 )  Centric Brands International Europe Limited (a limited company in England and Wales), Cardiff (GB)

 ( 111 )  205.677

 ( 732 )  JCDecaux Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.464

 ( 732 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.292

 ( 732 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.450

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.620

 ( 732 )  HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.772

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.346

 ( 732 )  Mucsi Sándor, Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  210.162

 ( 732 )  dr. Békefi Veronika, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.225

 ( 732 )  dr. Békefi Veronika, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.781

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.782

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.889

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  214.310

 ( 732 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  214.511

 ( 732 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  216.646

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  218.182

 ( 732 )  CTI GROUP Vagyonkezelő és Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M354



 ( 111 )  219.417

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.130

 ( 732 )  HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  222.372

 ( 732 )  Tokyo Broadcasting System Television, Inc., Tokyo (JP)

 ( 111 )  222.531

 ( 732 )  Tokyo Broadcasting System Television, Inc., Tokyo (JP)

 ( 111 )  225.943

 ( 732 )  Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)

 ( 111 )  227.723

 ( 732 )  Shenzhen Baseus Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)

 ( 111 )  229.945

 ( 732 )  Trade Fairs Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  230.441

 ( 732 )  Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  231.039

 ( 732 )  Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  231.745

 ( 732 )  TritonLife Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  232.130

 ( 732 )  Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  232.131

 ( 732 )  Pan-Inform Kutatás-fejlesztési és Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  232.750

 ( 732 )  WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  232.751

 ( 732 )  WIENERBERGER Téglaipari zártkörűen működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  235.229

 ( 732 )  Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  235.230

 ( 732 )  Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  236.817

 ( 732 )  Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)
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A rovat 67 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  130.443

 ( 732 )  Subway IP LLC., Milford, CT 06461 (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  134.057

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  134.934

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  135.183

 ( 732 )  Barclays Plc., London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  135.187

 ( 732 )  Barclays Plc., London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  136.197

 ( 732 )  Preformed Line Products Co., Cleveland, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  136.199

 ( 732 )  Preformed Line Products Co., Cleveland, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  136.200

 ( 732 )  Preformed Line Products Co., Cleveland, Ohio (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  138.851

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  138.854

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  138.855

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  138.870

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  141.302

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  141.888

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  141.954

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  142.215

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  142.698

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  144.961

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  144.962

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  144.963

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  144.964

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  144.968

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  144.969

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  144.971

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  145.391
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 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  146.418

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  147.602

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  148.864

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  150.104

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.710

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  151.963

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  154.461

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.242

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.785

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  162.335

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  162.336

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  166.083

 ( 732 )  Mperium B.V., Ankeveen (NL)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  169.311

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  169.312

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  173.941

 ( 732 )  Frito-Lay Trading Company (Europe) G.m.b.H., Bern (CH)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  173.947

 ( 732 )  ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 111 )  175.061

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 111 )  175.062

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 111 )  175.063

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 111 )  175.202

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

 ( 111 )  177.587

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  177.588

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.366

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  182.540

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

 ( 111 )  183.832

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M359



 ( 111 )  189.743

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  195.856

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  197.189

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  198.144

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.734

 ( 732 )  ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

 ( 111 )  203.942

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.525

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.634

 ( 732 )  L'Oréal Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft, Budapest

 ( 111 )  206.119

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.472

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.953

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.954

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  206.955

 ( 732 )  Dr. Molnár Ferenc, Gárdony (HU)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.375

 ( 732 )  DIGI-BOOK MAGYARORSZÁG KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.362

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.661

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.461

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.135

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  221.231

 ( 732 )  Antal Valéria, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

 ( 111 )  225.306

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  225.307

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  226.922

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  226.923

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  András és Zsigmond Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  235.153

 ( 732 )  Petis Beáta, Budapest (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

 ( 111 )  236.636

 ( 732 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

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

 ( 111 )  236.647
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 ( 732 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

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

 ( 111 )  236.648

 ( 732 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

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

 ( 111 )  236.659

 ( 732 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

A rovat 78 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  134.057

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  134.934

 ( 732 )  PepsiCo, Inc., Purchase, New York (US)

 ( 111 )  135.183

 ( 732 )  Barclays Plc., London (GB)

 ( 111 )  135.187

 ( 732 )  Barclays Plc., London (GB)

 ( 111 )  136.197

 ( 732 )  Preformed Line Products Co., Cleveland, Ohio (US)

 ( 111 )  136.199

 ( 732 )  Preformed Line Products Co., Cleveland, Ohio (US)

 ( 111 )  136.200

 ( 732 )  Preformed Line Products Co., Cleveland, Ohio (US)

 ( 111 )  138.851

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.854

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.855

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.870

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  141.302

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  141.888

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  141.954

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.215

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  142.698

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.961

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.962

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.963

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.964

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.968

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.969

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  144.971

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  145.391

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  146.418

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  147.602

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.864

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  150.104

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  151.710

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  151.963
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 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  154.461

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.242

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  155.785

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.335

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  162.336

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.311

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  169.312

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  173.941

 ( 732 )  Frito-Lay Trading Company (Europe) G.m.b.H., Bern (CH)

 ( 111 )  173.947

 ( 732 )  ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.061

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  175.062

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  175.063

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  177.587

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.588

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.366

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.832

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.743

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  195.856

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  197.189

 ( 732 )  Ceres Zrt., Győr (HU)

 ( 111 )  198.144

 ( 732 )  Alticor Inc., East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  202.734

 ( 732 )  ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  203.942

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.525

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  205.634

 ( 732 )  L'Oréal Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.119

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.375

 ( 732 )  DIGI-BOOK MAGYARORSZÁG KIADÓ ÉS KERESKEDELMI KFT, Budaörs (HU)

 ( 111 )  210.362

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.661

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.461

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.135

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.231

 ( 732 )  Antal Valéria, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  225.306

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  225.307

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  226.922

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  226.923

 ( 732 )  Bonbonetti Choco Édesipari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  235.153

 ( 732 )  Petis Beáta, Budapest (HU)

 ( 111 )  235.855

 ( 732 )  CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  235.884

 ( 732 )  CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  235.980

 ( 732 )  CS-PROCESS Mérnöki Kft., Érd (HU)

A rovat 69 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  115.049

 ( 732 )  CNA Holdings LLC, Irving (US)

 ( 111 )  130.443

 ( 732 )  Subway IP LLC., Milford, CT 06461 (US)

 ( 111 )  131.267

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.269

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.272

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.275

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.277

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.281

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  131.282

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  134.736

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.737

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)
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 ( 111 )  134.738

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.739

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.740

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.741

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.742

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.743

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.744

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.745

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.746

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.747

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.748

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.749

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.750

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.751

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.752

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.753

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.754

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)
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 ( 111 )  134.755

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.756

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.757

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.758

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.759

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.760

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.761

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.762

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.763

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.764

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.765

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.766

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.767

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.769

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.770

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.771

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.772

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.773
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 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.977

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.978

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.979

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.980

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.981

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.983

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.985

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.986

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.987

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.988

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.989

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.990

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.991

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.992

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.993

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  134.994

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  135.016

 ( 732 )  CLEVO CO., New Taipei City (TW)
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 ( 111 )  135.084

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  135.085

 ( 732 )  MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.(MLBP), New York, New York (US)

 ( 111 )  135.717

 ( 732 )  Pernod Ricard USA, LLC (Delaware Államban, bejegyzett cég), New York, NY (US)

 ( 111 )  135.741

 ( 732 )  Audatex Luxembourg S.á.r.l., L-2350 Luxembourg (LU)

 ( 111 )  135.801

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd., Chicago, Illinois 60607 (US)

 ( 111 )  136.130

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  137.067

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  138.170

 ( 732 )  NHL Enterprises B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  138.934

 ( 732 )  NHL ENTERPRISES B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  139.312

 ( 732 )  Tenneco Automotive Operating Company Inc., Lake Forest, Illinois (US)

 ( 111 )  140.848

 ( 732 )  NHL Enterprises BV, 1043AP Amsterdam (NL)

 ( 111 )  172.250

 ( 732 )  Shire International Licensing BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  172.868

 ( 732 )  Pizza Hut International, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano TX (US)

 ( 111 )  173.720

 ( 732 )  Cryovac, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Charlotte, North Caroline (US)

 ( 111 )  173.947

 ( 732 )  ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.061

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  175.062

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)
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 ( 111 )  175.063

 ( 732 )  Saucony, Inc. (Massachusetts állam törvényei szerint működő vállalat), Waltham, Massachusetts (US)

 ( 111 )  175.202

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

 ( 111 )  175.854

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  176.166

 ( 732 )  PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Plano TX (US)

 ( 111 )  177.333

 ( 732 )  McDonald's International Property Company, Ltd, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  178.071

 ( 732 )  Alfa-Natura Gyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  182.540

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

 ( 111 )  186.381

 ( 732 )  Élet és Irodalom Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.955

 ( 732 )  CEE Thematics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  200.956

 ( 732 )  CEE Thematics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  201.177

 ( 732 )  CEE Thematics Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.734

 ( 732 )  ORGANICA Technológiák Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.437

 ( 732 )  ROLLEXCO Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  207.057

 ( 732 )  Misso Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.576

 ( 732 )  Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC, Plano, TX (US)

 ( 111 )  208.777

 ( 732 )  EMF Kft., Kisvárda (HU)

 ( 111 )  209.165

 ( 732 )  GardenGate Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.208
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 ( 732 )  DOMINÓ KFT., Balatonkeresztúr (HU)

 ( 111 )  209.245

 ( 732 )  MORELLÓ Kft., Felsőörs (HU)

 ( 111 )  210.198

 ( 732 )  Wellamarin Kft., Zamárdi (HU)

 ( 111 )  231.236

 ( 732 )  XXI. század Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 101 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 21 02434

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 21 02435

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 21 02436

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 21 02437

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 21 02438

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 21 02439

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 21 02440

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 21 02441

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 21 02442

 ( 731 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.221.892

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 4, 12, 16, 25, 35, 41

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.385.808

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.569.847

 ( 541 )  LUA

 ( 511 )  12, 20, 35

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.601.309

 ( 541 )  ALPENTO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.485

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 17, 19

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.517

  

( 546 )
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 ( 511 )  9, 35-36, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.618

 ( 541 )  NEW TALES

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.671

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.700

 ( 541 )  ATOMIC KITCHEN

 ( 511 )  9, 34

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.809

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.964

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.988

 ( 541 )  SOFIDERM SUB-SKIN

 ( 511 )  3, 5, 10

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.989

  ( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W23



 ( 511 )  3, 5, 10

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.623.990

  ( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.624.086

  ( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 35, 42, 44

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.624.127

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.624.140

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.624.162

  
( 546 )

 ( 511 )  18, 25, 35

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.624.199

 ( 541 )  Silkarstone

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021
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 ( 111 )  1.624.277

 ( 541 )  O LA LA

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021

 ( 111 )  1.624.659

  

( 546 )

 ( 511 )  39

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.624.783

 ( 541 )  DESMOPACK

 ( 511 )  1, 16

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.624.835

 ( 541 )  EVERY DOG HAS ITS DAY

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.624.956

 ( 541 )  SOLISTA

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.624.983

 ( 541 )  CURVE

 ( 511 )  9, 38, 45

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.625.011

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 19, 35, 37, 42

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.625.240
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( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.625.514

  
( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.625.606

 ( 541 )  BABINA

 ( 511 )  5, 29

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.625.720

 ( 541 )  ABchimie

 ( 511 )  1-2, 17

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.625.801

  

( 546 )

 ( 511 )  19, 35, 37, 42

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  1.625.822

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 16-17, 20-21

 ( 580 )  2021.11.11.

 ( 450 )  GAZ 43/2021

 ( 111 )  914.905A

 ( 541 )  PIERRE CARDIN

 ( 511 )  7, 11

 ( 580 )  2021.11.04.

 ( 450 )  GAZ 42/2021
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A rovat 33 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  805.167

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.340.975

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.374.443

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.461.767

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.477.275

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.504.149

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.507.290

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.541.170

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.557.371

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.588.309

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.596.540

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.597.578

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.597.589

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.597.617

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.597.667

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.597.690

 ( 151 )  2022.01.17.
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 ( 111 )  1.597.748

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.597.780

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.597.921

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.597.940

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.024

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.191

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.258

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.356

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.661

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.724

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.752

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.756

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.759

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.764

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.807

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.906

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.909

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.598.914
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 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 111 )  1.599.367

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.599.466

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.599.608

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.599.723

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.599.867

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.599.993

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.149

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.157

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.190

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.214

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.247

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.335

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.432

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.456

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.851

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.876

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.906

 ( 151 )  2022.02.01.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 3. szám, 2022.02.14.

Nemzetközi védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

W30



 ( 111 )  1.600.912

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.600.964

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.601.046

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.601.175

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.601.341

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.601.427

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.601.428

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.601.454

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 111 )  1.601.455

 ( 151 )  2022.02.01.

A rovat 60 darab közlést tartalmaz. 
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